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Whittard of Chelsea, to londyńska firma 
założona w 1886 roku przez Waltera Whit-
tarda, specjalizująca się w doborze i sprze-
daży herbat, suszy owocowych, czekolad 
do przyrządzania na gorąco, kaw i innych 
ziół do naparów. Przepięknie opakowane 
wysokiej jakości produkty zachwycają od 
wielu lat. Od drugiej połowy XIX wieku 
firma Whittard jest częścią angielskiej 
herbacianej tradycji i stara się ją rozprze-
strzeniać poza rodzimą wyspę, z dużym 
zresztą powodzeniem.

26 zł

16–36 zł

56 zł

66 zł

46 zł

116 zł

76 zł

36 zł

36 zł

26 zł

Gorąco polecam 

Jedna z autorek na stałe pisze dla PO PROSTU ŻYJ.  
Zapraszam na stronę 52 oraz 115.

A o ich historii przeczytacie 
Państwo na stronie 108, a może 
PO PROSTU uszyjecie wg 
instrukcji ze strony 98...

Ritter Sport to producent, którego 
najbardziej charakterystyczny 

produkt jest absolutnie orygi-
nalny – niewielka kwadratowa 
tabliczka czekolady, wyróżnia-
jąca się wyjątkowym smakiem. 
Dodatkowo dostępne są różne 

wersje, dlatego każdy może 
znaleźć Ritter Sport, jaki najbar-

dziej lubi. Wysoka jakość czekolady, 
jak również przemyślanie skomponowane 

dodatki sprawiają, że ta czekolada jest po 
prostu wyjątkowa. Mnie urzekła Cocoa Se-

lection 55% z Ghany :)

Illy to włoska marka kawy zna-
nej na całym świecie. Historia 
tej palarni jest nierozerwalnie 
związana z życiem jej założycie-

la – Francesco Illy’ego. Urodzony  
w Temesvar Francesco przybył do 

Triestu podczas I wojny światowej 
jako oficer armii austro-węgierskiej, po 

wojnie pozostał w mieście i założył firmę w 
sektorze kakao i kawy, jednak ostatecznie 

skoncentrował się wyłącznie na kawie, 
która przyniosła mu sławę. 

YANKEE CANDLE zapachowe 
podgrzewacze to najmniejsza 
świeca dostępna w ofercie produ-

centa. Każda sztuka zapewnia 4-6 
godzin zapachu. Wykonane są z naj-

wyżej jakości wosku i wysokiej jakości 
ekstraktów zapachowych z całego świata. 

Yankee Candle to światowy lider w produkcji świec 
zapachowych. W samych Stanach Zjednoczonych po-
siada ponad 18 000 sklepów. Historia firmy ma swój 
początek w 1969 roku, kiedy to amerykański licealista 
Mike Kitteredge szukając wyjątkowego prezentu na 
Boże Narodzenie dla swojej mamy, samodzielnie,  
w zaciszu domowym wykonał ozdobną świecę w słoiku. 
Pomysł przekuł w biznes, który przez kolejne lata zyski-
wał zwolenników na całym świecie.

Kangurek OMIR po kazachsku oznacza 
ŻYCIE, to cudowna przytulanak-poduszka 
nie tylko dla najmłodszych. OMIR powstał 
w pracowni artystycznej  „Smili” należącej 
do Sylwii Eilmes. Projektantka od 
kilku lat ręcznie szyje przytu-
lanki dla dzieci: serca, sowy i 
właśnie kangurki. Wszystkie 
produkty są wykonane z 
bawełny a w środku mają 
antyalergiczne wypełnienie. 
Maskotkę OMIR można nabyć 
w sklepach medycznych lub 
bezpośrednio w biurze Fundacji  
STOMAlife. Wystarczy złożyć za-
mówienie pod adresem mailowym biuro@
stomalife.pl. Cały dochód ze sprzedaży 
kangurków zostanie przeznaczony na cele 
statutowe Fundacji.

Skarpety to obecnie taka 
część garderoby zakładana 
na stopy, która zdobi, przy-
ciąga uwagę, wyraża nasz 
styl i po prostu dopina strój. 
Rzesze kolorów i wzorów po-
wodują, że jest to wspaniały 
prezent dla każdego... i nigdy 
go za dużo. Bawmy się wzo-
rem i kolorem, bez znaczenia 
ile mamy lat. Dla mamy i taty, 
dla dziadka i małolaty:)

Kusmi to 
150 lat tradycji. Francu-
ski Dom Herbaty, ale z 
rosyjskimi korzeniami, 
do których wciąż 
sięga. A wszystko 
zaczęło się w 1867 
roku, kiedy to Paweł 
Kuszminow otrzymał 
w prezencie ślubnym od 
swojego przyszłego teścia 
małą herbaciarnię. Potem swoimi cudownymi 
mieszankami herbat oczarował carski dwór. 
Firma rozkwitała do wybuchu rewolucji. 
Wtedy nastąpił punkt zwrotny. Kuszminow 
wraz z rodziną przeniósł się do Paryża. I od 
tej pory rozkochuje i uwodzi paryżan swoimi 
herbatami. I trwa to do dziś… choć teraz 
znajdziesz Kusmi również w Polsce.

A o herbatach przeczytacie Państwo  
na stronie 94.

Czy istnieje przepis na udane życie? Czy 
istnieją ostateczne rozwiązania i mono-
pol na prawdę? Czy powinno się kochać 
pomimo wszystko, wybaczać zdrady i 
kłamstwa? Czy warto walczyć o związek 
i dawać mu kolejną szansę? Czy inaczej 
ocenia się swoje możliwości mając 30, 50, 
70 lat? Czy warto poświęcać się dla innych  

i czy oni to docenią? Jakie są granice naszej tolerancji i czy są?  
Jeśli chcecie poznać ciekawe historie, poszukać odpowiedzi 
na powyższe pytania i poznać trzy interesujące kobiety (choć 
pewnie je znacie: Mazurówna, Kucharek, Kamińska) i ich opo-
wieści, komentarze, intymne wyznania – zapraszam do lektury. 
Jak nie teraz – to kiedy? Zdecydujcie sami :)

Zimowe prezenty na 6-tkę!
Podpowiedzi bliskie  

sercu Naczelnej.
6 zł

EDYTORIAL
NACZELNA

Marka Wedgwood powstała w Wielkiej 
Brytanii w 1755 roku. Porcelana tej marki 

to synonim luksusu i dobrego smaku, a 
z fabryką współpracuje Jasper Con-
ran czy Vera Wang. Dodatkowo 

Wedgwood oferuje różne smaki 
angielskich herbat, które 
królowa Anglii PO PROSTU 

uwielbia!



Katarzyna Błażejewska-Stuhr
Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Me-
-dycznym oraz psychodietetyki Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej, właścicielka studia dietetyki. Ekspert wielu progra-
mów telewizyjnych i radiowych. Propagatorka ruchu slow food; 
z nadmiarem energii, którą wykorzystuje na tworzenie nowych 
przepisów, edukację innych i pracę w teatrze. Autorka dziewięciu 
książek, w tym „Odżywianie dzieci mądre i zdrowe” oraz „Gotu-
jemy pełną parą”.

Bianca-Beata Kotoro 
Współczesny człowiek renesansu. Psycholog, terapeuta, 
psychoseksuolog, psychoonkolog, wykładowca, edukator, 
superwizor ECE. Od wielu lat ekspert telewizyjny i radiowy. 
Z pierwszego wykształcenia magister sztuki, artysta grafik, 
projektant wnętrz, fotografik. Laureatka kilku prestiżo-
wych nagród, autorka i współautorka wielu książek. Jako 
jedna z pierwszych osób wprowadziła w Polsce program 
opieki psychologiczno-seksuologicznej dla pacjentów 
z wyłonioną stomią. „Oswaja” ludzi z tematem śmierci.

prof. dr hab. Adam Dziki
Kierownik I Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi  oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 
tamtejszego UM. Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala w Brze-
zinach.  Pomysłodawca i założyciel Centrum Leczenia Chorób 
Jelita Grubego. Doskonały chirurg i proktolog doceniany na 
międzynarodowym forum naukowym. Często wykłada za gra-
nicą. Prywatnie i zawodowo związany z Łodzią. Jest jednym ze 
stu honorowych członków prestiżowego Amerykańskiego To-
warzystwa Chirurgicznego, a także członkiem Królewskiego 
Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

Agnieszka Fiedorowicz
Dziennikarka specjalizująca się w tematyce naukowej 
i zdrowotnej. Współpracuje z miesięcznikami „Focus”, 
„Elle”, magazynem „Integracja” i portalem niepelno-
sprawni.pl. Laureatka nagrody Pióro Nadziei 2010 Am-
nesty International Polska dla dziennikarzy, piszących 
o prawach człowieka, za tekst poświęcony tematyce 
whistleblowingu (tzw. społecznego donosicielstwa). Trzy-
krotnie nominowana do Grand Press w kategoriach publi-
cystyka i dziennikarstwo specjalistyczne.

Agata Passent 
Felietonistka i dziennikarka. W TVN24 z Filipem Łobo-
dzińskim prowadzi program „Xsięgarnia”, gdzie przepro-
wadza ważne rozmowy z ciekawymi pisarzami i zachęca 
Polaków do czytania. Jest prezeską Fundacji „Okularnicy” 
im. Agnieszki Osieckiej. Organizuje ogólnopolski konkurs 
wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”. Ukończyła studia na 
Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA oraz studia 
na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wspaniałych ksią-
żek: Miastówka, Pałac wiecznie żywy, „Dziecko? O matko!, 
Kto to Pani zrobił?.

Michał Olszański
Dziennikarz telewizyjny i radiowy. Z wykształcenia pedagog po 
studiach w Instytucie Profilaktyki Społecznej i na wydziale Re-
socjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Były dyrektor Ośrod-
ka Socjoterapii i Programu III Polskiego Radia. Obecnie nadal 
pracujący w Trójce, gdzie prowadzi audycje sportowe „Trzecia 
strona medalu” oraz piątkową „Godzinę prawdy”. Współpracuje 
równolegle z TVP2, gdzie jest gospodarzem „Magazynu Ekspre-
su Reporterów”. Przez ponad 10 lat prowadził poranny program 

„Pytanie na śniadanie”. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek.

Karolina Nowakowska
Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka, konferansjerka, life co-
ach. Absolwentka dziennikarstwa i podyplomowych studiów: 
Zarządzanie Kulturą. Związana z warszawskim Teatrem Kome-
dia. Wcześniej ze sceną Państwowego Teatru Żydowskiego  
i Teatrem Kamienica. Finalistka IV edycji programu Jak Oni 
Śpiewają. Znana z wielu seriali: M jak miłość, Na Wspólnej, 
Przyjaciółki czy komedii romantycznej Randka w ciemno. Mi-
strzyni Polski i Republiki Czeskiej w stepowaniu. Współtwór-
czyni i felietonistka Akademii Pozytywnych Kobiet – Stowarzy-
szenia, które wspiera Kobiety w rozwoju osobisty

Maja Jaszewska
Dziennikarka, publicystka, autorka licznych wywiadów publiko-
wanych między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, „Zwiercia-
dle”, „Sensie”, „Twoim Stylu”, „Modzie na Zdrowie”, „Przeglą-
dzie Powszechnym”. Autorka książek: W co wierzę?, Psychologia 
mitów greckich (rozmowa z doktorem Z.W.Dudkiem), Nie i Tak 
(rozmowa z Adamem Ferencym), Gwiazdeczka. Wydała tomik 
poezji zatytułowany Thalita kum. Ukończyła program rozwojo-
wy dla liderów „Linia Życia”

dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny
Duszą i ciałem związany z Bydgoszczą. Tam się urodził i wy- 
chował, szlifował wiedzę medyczną na tamtejszej Akademii 
Medycznej i tam od lat leczy. Specjalista w dziedzinie chirur- 
gii, pracuje w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej CM 
UMK. Równie pewnie co skalpel trzyma w dłoni pióro i z nie- 
zwykłą lekkością przybliża trudne sprawy. Swoją wiedzą i do- 
świadczeniem dzieli się ze stomikami już od ponad 30 lat.

dr hab. inż. Anna Harton
Adiunkt w Katedrze Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywie-
niu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, członek 
Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Autor ponad 70 artyku-
łów naukowych,promotor i recenzent ponad 100 prac dy-
plomowych. Autor, współautor i konsultant wielu tekstów 
popularno-naukowych i popularnych z zakresu żywienia 
człowieka i dietetyki. Na co dzień nauczyciel akademicki  
i pracownik Poradni Dietetycznej działającej przy SGGW w War-
szawie. Wielbicielka twórczości malarskiej Van Gogha, nie stro-
niąca też od koncepcji Salvadora Dalego. 

dr n. beh. Julia Kołodko
Doradca w obszarach nauk behawioralnych. Otrzymała 
doktorat z ekonomii behawioralnej z Warwick Business 
School,  gdzie była stypendystką The Behavioural Insights 
Team oraz brytyjskiego Economic and Social Research 
Council. Prowadziła badania we współpracy z rządem 
brytyjskim. Przez 10 lat pracowała w marketingu w Pol-
sce i we Włoszech, w sektorach telekomunikacyjnym, 
bankowym i mediowym. Posiada certyfikat Professional 
Diploma in Marketing. Jest certyfikowanym coachem ICF 
i Bulletpr–of Training Institute oraz nauczycielem jogi.
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Agnieszka Łodzińska
Filolog, redaktor, leksykograf. Autorka haseł do słowni-
ków języka polskiego PWN i do jedynego polskiego wy-
dania Encyklopedii Larousse’a. Redaktorka wielu książek 
beletrystycznych, reportażowych, dokumentalnych. Au-
torka wielu artykułów poświęconych hodowli kotów, którą 
zajmowała się hobbystycznie przez niemal dwadzieścia lat 
– o genetyce kotów wie niemal wszystko. Wolny czas spę-
dza aktywnie, podróżując rowerem, kajakiem lub pieszo 
z namiotem, wciąż zadziwiona i oczarowana polską przy-
rodą i architekturą.

Renata Greń
Stylistka i edukatorka. Z pierwszego wykształcenia fizjotera-
peutka. Łączy sztukę stylizacji z wiedzą i wykształceniem me-
dycznym. Na co dzień doradza wymagającym klientom jak 
ubierać się z klasą, stosownie do swojej roli i pozycji zawodo-
wej. Doradza, jak funkcjonalnie zorganizować przestrzeń pry-
watno-zawodową. Współwłaścicielka cenionej firmy szkolenio-
wej Greń Communication. Krakuska z dziada pradziada, która 
całym sercem pokochała Warszawę i w niej zamieszkała.

Elwira Jeunehomme
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego  
w przedszkolu integracyjnym, specjalista w zakresie te-
rapii pedagogicznej. Wspomaga rozwój ruchowy i emo-
cjonalno-społeczny dzieci. Swoimi doświadczeniami dzieli 
się z młodymi nauczycielami. Z zamiłowania do nauki, 
sztuki i innych obszarów szeroko pojętej kultury, uczest-
niczy w nocnych wyprawach do muzeum, jest wielbicielką 
festiwalu „WATCH DOCS”, lubi oglądać przedstawienia 
teatrów ulicznych.

Anna Kamińska
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”. Autorka książek: 
Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych (2010) oraz 
bestsellerowych biografii: Haliny Krüger-Syrokomskiej Halina 
(2019), Wandy Rutkiewicz Wanda (2017) i Simony Kossak Simona  
(2015). Nominowana do Bestsellerów Empiku za Wandę – jedną 
z dwóch najchętniej czytanych biografii 2017 roku! Laureatka 
Grand Prix XXIV Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady za 
Halinę – Książkę Górską Roku 2019.

Iza Farenholc
Dziennikarka, redaktorka, fotoedytorka. Pisze  artykuły, 
wywiady, recenzje, które ukazywały się m.in. w „Glamo-
ur”, „Zwierciadle”, „Gadze”, „Twoim Stylu”, „LaVie”.  Jej 
pasje to bycie z synem oraz słuchanie, czytanie, bieganie, 
gotowanie i podróżowanie – w różnej kolejności w zależ-
ności od sezonu i samopoczucia. Na facebooku prowadzi 
grupę „Polka po godzinach”, adresowaną do kobiet po 
40-tce.

dr n. med. Michał Fiedorowicz
Biolog i dziennikarz naukowy. Pracuje w Instytucie Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie zajmuje się 
badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem technik rezonan-
su magnetycznego. Współpracuje z miesięcznikiem „Focus” 
i tygodnikiem „Polityka”. Pozazawodowe pasje to jazda konna 
i fotografia.

dr n. prawa Marcin Juwa
Właściciel pierwszej w Polsce kancelarii śledczej łączącej usłu-
gi zawodowych śledczych i adwokatów. Prawnik, kryminalistyk 
oraz pedagog. Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie na 
wydziale prawa. Autor wielu publikacji z zakresu więziennictwa, 
wykładowca akademicki oraz prelegent. Pomysłodawca projek-
tu kształcenia skazanych na poziomie studiów w polskich zakła-
dach karnych.

Hanna Fidusiewicz
Absolwentka AWF-u w Warszawie i Podyplomowych Studiów 
Menedżera Sportu. Reprezentantka Polski, członek kadry naro-
dowej w gimnastyce sportowej. Pierwsza wprowadziła aerobic 
do Polski. Trenerka gimnastyki sportowej. Instruktorka rekreacji 
ruchowej – Fitness. Autorka programu telewizyjnego TVP2 Aka-
demia Zdrowia, książek Aerobik, Bądź Kotem, czyli stretching. 
Autorka programu ćwiczeń 50 plus. Posiada międzynarodowe 
certyfikaty Nike Elite Poland Instructor, Step Reebok Instructor, 
Aerobic Instructor World Class Fitness Education, Train The 
Trainers.

Grzegorz Kotoro
Studia na kierunku stosunków międzynarodowych w zakresie 
dyplomacji, później studia ekonomiczne. Emerytowany żoł-
nierz służb specjalnych elitarnej jednostki GROM uczestniczący  
w misjach międzynarodowych. Od wielu lat zajmujący się profi-
laktyką zdrowia i prawami pacjenta. Prowadził wiele konferencji 
i wydarzeń jako moderator i prelegent na arenie europejskiej,  
w tym w Parlamencie Europejskim. Obecnie Prezes Europej-
skiego Centrum Edukacji PO PROSTU. Zawodowy kucharz  
(z pierwszego wykształcenia) i miłośnik zdrowego talerza.

Magdalena Makarewicz
Archeolog-historyk, krytyk ubioru i dziennikarz mody. Badacz-
ka antropologii i etnografii stroju. Wieloletnia redaktor prowa-
dząca Fashion Magazine, oraz redaktor naczelna magazynu 
dla studentów „Positiff”. Stylistka współpracująca z m.in z  TV 
Polsat, TVN, TVP oraz wieloma czasopismami kolorowymi - 
m.in  „Viva”, „Gala”. Współautorka publikacji Doroty Wellman -  
„ I ja nie mogę być stylistką.” Szkoleniowiec wizerunku. Od 2017 
roku twórca marki Jasmin projektującej unikatowe hafty ręczne,  
w których hippiczne motywy przeplatają się z tematyką fantasy 
oraz ornamentami roślinnymi.

dr n. hum. Monika Mularska-Kucharek
Socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospo-
łecznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka 
ponad pięćdziesięciu publikacji o jakości życia, przedsię-
biorczości, kapitale społecznym. Redaktorka serii „Ge-
rontologia” przy Wydawnictwie Łódzkim. W swojej pracy 
terapeutycznej i trenerskiej z oddaniem i zaangażowa-
niem stara się poprawić jakość  życia osób poszukujących 
pomocy, tak aby było ono dla nich źródłem radości i speł-
nienia. Prywatnie pełni dwie ważne role, żony i mamy.
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Dorota Marta Pędzieszczak
Polonista, pedagog i arteterapeuta. Obecnie prowadzi 
szkolenia dla dorosłych z baśnioterapii, bajkoterapii  oraz 
terapeutycznych zajęć plastycznych. Pasjonuje się psycho-
logią, sztuką, a także pisaniem opowieści psychoeduka-
cyjnych dla dzieci i dorosłych.

Magda Rodak
Redaktorka, dziennikarka, tłumaczka. Po polonistyce na UW 
i studiach podyplomowych we Francji. Mężatka z długim sta-
żem, mama dwójki dzieci, opiekunka psa i ogrodu. Przez wiele 
lat pracowała w organizacjach pozarządowych i w miesięczniku 
„Dziecko”. Teraz z radością współpracuje z magazynem dla se-
niorów 60+. Dzieli swoje życie między Polskę i Francję. Wciąż 
szuka równowagi i sposobu na dobre, mądre i piękne życie.

Diana Pieniążek
Magister społecznej psychologii klinicznej, wieloletni konsultant 
Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 
111. Ukończyła podyplomowe studia z pracy z dzieckiem wyko-
rzystywanym seksualnie oraz jego rodziną.  Pracę psychologa 
łączy z pasją do szycia. Nic, co związane z rękodziełem, nie jest 
jej obce, zaczynając od haftu, szycia czy robienia biżuterii po-
przez wyrażanie siebie w bullet journalu. Prowadzi bloga Diana 
Art. Kocha podróżować i poznawać nowe kultury. 

Ewa Pągowska
Zawód wyuczony: ekonomistka, wykonywany: dziennikarka.
Specjalizacja: psychologia, zdrowie, parenting. Współpracuje
m.in. z „Wysokimi Obcasami”, „Zwierciadłem”, „Sensem”,

„Dzieckiem” i „Coachingiem”. Była redaktorką w „Cosmopoli-
tan”,wydawcą serwisu Mamazone.pl oraz DJ’em w radiu. Hobby: 
chodzenie po górach, planszówki i literatura dziecięca.

Joanna Troszczyńska-Reyman
Z wykształcenia i zamiłowania biolog-ekolog. Była redaktorem 
prowadzącym specjalistycznych pism medycznych. Niezależna 
dziennikarka. Publikowała m.in. w „Sukcesie”, „Gazecie Wybor-
czej”, „Twoim Zdrowiu”, „Vicie”. Trenerka biznesu i technik pa-
mięciowych. Zachwyca się przyrodą w różnych zakątkach Polski 
i świata. Ukończyła kurs i została certyfikowaną przewodniczką 
po Kampinoskim Parku Narodowym. Kiedy tylko może, ucieka 
na Podlasie, gdzie ma starą chatę. Co roku spełnia choć jedno 
swoje marzenie.

lek. med. Anna Rybarczyk
Specjalista medycyny rodzinnej. Absolwentka Akademii 
Medycznej w Poznaniu. Po zdaniu specjalizacji lekarza 
chorób wewnętrznych pracowała jako lekarz rejonowy. Od 
1999 r. pracuje w Centrum Medycznym MEDEOR w Lesz-
nie, gdzie jest jednym z najbardziej zasłużonych, lubianych 
i doświadczonych pracowników. Laureatka konkursu „Pa-
noramy Leszczyńskiej” w kategorii lekarz rodzinny roku. 
Prywatnie jest żoną, mamą dwojga dorosłych już dzieci  
i babcią dwojga wnucząt.

Beata Turska
Dziennikarka i redaktorka z wieloletnim stażem. Pracowała
m.in. w „Mamo, to ja” i „Twoje Dziecko”. Obecnie współpracuje 
jako freelancer z wieloma czasopismami i portalami, pisząc przy 
biurku, pod którym leżą dwa ogromne psy. Zawodowo fascynuje 
się tematami dotyczącymi zdrowia i nauki, a prywatnie Azją i po-
dróżami na własną rękę – bez przewodnika, zbiórek o określonej 
porze czy ścisłego planu. Jeśli kiedyś wyjedzie stąd na stałe, 
zamieszka na rozlewiskach w Kerali (Indie), na wysepce wielkości 
chustki do nosa. Po owoce i na kawę będzie pływać łódką.

Iwonna Widzyńska-Gołacka
Jest dziennikarką, pisze o zdrowiu zarówno akademickim, 
jak i komplementarnym, poprawianiu urody, smacznej 
i oryginalnej kuchni, podróżach. Często rozmawia ze zna-
nymi osobami, przygotowując wywiady. Ceni przyjaźń, 
prawdziwe pasje, talent, poczucie humoru. Ale przede 
wszystkim lubi spędzać czas z ciekawymi ludźmi, słucha-
jąc ich uważnie!

Wiganna Papina
Stylistka, wizażystka, kostiumograf. Magister geografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Absolwentka 2-letniej Szkoły Kosmetycznej 
w Warszawie. Aktorka i współtwórczyni kultowego kabaretu La-
lamido. Obecnie współpracuje z TVP, TVN, Polsat. Dba o wize-
runek m.in. Moniki Olejnik, Grażyny Torbickiej, Alicji Resich-Mo-
dlińskiej, Marzeny Rogalskiej... Kocha podróże, uwielbia ludzi.

Katarzyna Pachniewska
Psycholożka, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna. 
Wykładowca Podyplomowych Studiów Seksuologii Kli-
nicznej Uniwersytetu SWPS oraz Podyplomowych Studiów 
Seksuologii Klinicznej UAM w Poznaniu. Członkini Zespołu 
ds Seksualności Osób z Niepełnosprawnością PTS. Spe-
cjalizuje się w wspierania rozwoju psychoseksualnego i 
seksualności dziecięcej oraz seksualności dzieci, młodzie-
ży, osób z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawno-
ścią. Związana ze SPPP „TOP” w Warszawie. 

Marta Niedźwiecka
Pierwsza w Polsce certyfikowana sex coach – pracująca z seksu-
alnością, ciałem, emocjami i relacjami intymnymi. Jako life coach 
wspiera w rozwoju osoby kreatywne i poszukujące swojej drogi. 
Jako psycholog – prowadzi sesje indywidualne i warsztaty dla 
solistów i par. Jako mówca i autorka teorii popularyzuje świa-
domą seksualność – Slow Sex. W 2016 wydała bestseller Slow 
Sex – uwolnij miłość.
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Wywiad z Anną Kalczyńską 

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Znajdź jakiś
pozytyw6

ZNANI

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (18) / 2019



Depresja, która jest dużym problemem społecznym, jeszcze kilka lat temu była uważana za przejaw  
słabości, choroby duszy, o której nie ma sensu rozmawiać. 

Bianca-Beata Kotoro:  Anno, kiedy  słyszysz słowo tabu, 
to jakie ono wywołuje u ciebie skojarzenia?
Anna Kalczyńska: Kojarzy mi się negatywnie – z czymś, 
co społecznie jest nieprzyzwoite, lub wręcz przeciwnie z czymś, 
co jest publicznie okryte tajemnicą, aby nie ranić czyichś uczuć 
bądź wrażliwości. Symbolicznie może być mgłą lub rzeczą, któ-
rą chcielibyśmy wydobyć na światło dzienne, z drugiej strony 
jest to potrzebna wartość...
B-BK: Wartość?
AK: Tak. Nie o wszystkim powinniśmy rozmawiać. Nie 
wszystko musimy komentować, o wszystkim mówić. Przecież 
każdy ma inną wrażliwość. Tabu powstało w mentalno-
ści społeczeństw i kultur po to, żeby nie wydobywać wszystkie-
go na światło dzienne. Niektóre rzeczy mogą szokować, boleć 
czy też krępować. Trzeba to uszanować.
B-BK: A czy tabu zmieniło się w ciągu ostatnich lat?
AK: Jesteśmy świadkami ogromnych zmian. Czasem mam 
wrażenie, że nie nadążam za tymi zmianami. Jak bardzo świat, 
w którym żyję, ulega przeobrażeniu, zmianie, wręcz transfor-
macji. W Polsce jesteśmy bardzo podzieleni światopoglądowo. 
Dla mnie świetnym przykładem jest procedura związana z in 
vitro i zamrażaniem jajeczek. Mnie podoba się istnienie ta-

bu jako delikatnej firanki intymności – ukrycie tego, co dotyczy 
sfer prywatności, intymności, jak na przykład relacja z poro-
du czy pobierania jajeczek. Oczywiście, ktoś powie, że to jest 
upowszechnianie wiedzy, pewnych możliwości... ale z drugiej 
strony – odziera się nas ze wszystkiego.
B-BK: A więc jest to dobry kierunek? 
AK: Jako dziennikarka uważam, że należy o tym mówić, i nie 
widzę w tym niełatwym temacie nic złego. Przecież dociera-

my do szerszego grona par, które borykają się z problemem 
bezpłodności, jasno pokazując, jakie procedury są dostępne 
i z czego mogą te osoby skorzystać. Ale z drugiej strony – 
jako kobieta, jako człowiek – jestem zszokowana i kłócą się 
we mnie te dwa porządki. To na pewno kwestia wychowania, 
wzrastania w takiej a nie innej kulturze? Ostatecznie uważam, 
że należy o tym mówić. Tak.
B-BK: A media społecznościowe?
AK: Obserwuję je szczególnie, korzystam i widzę, jak bar-
dzo przyśpieszyły i jak szalenie przybliżają nam tematy, które 
kiedyś były uważane za tabu. Tematy, które załatwialiśmy 
w zaciszu gabinetów lekarskich, ginekologicznych czy też 
seksuologicznych, teraz właściwe mamy jej wszystkie na wy-
ciągnięcie ręki. Każdy filtruje sam to, co chce, a czego nie chce 
oglądać. Treści i wrażliwość on-demand. 
B-BK: Choćby temat depresji...
AK: Prawda. Depresja, która jest dużym problemem 
społecznym, jeszcze kilka lat temu była uważana za prze-
jaw słabości, choroby duszy, o której nie ma sensu rozmawiać. 
Trudno w to uwierzyć, ale tak było! Ja również nie miałam o tej 
chorobie pojęcia. Dzisiaj wiem, że mówienie o niej powoduje, 
że szersze grono osób decyduje się skorzystać z porady spe-

cjalistów, szuka pomocy. A wcześniej takie osoby miały z tym 
problem. Teraz wiemy, że to choroba, a nie moda czy brak 
wewnętrznej dyscypliny.
B-BK: Na przestrzeni ostatnich dwóch-trzech dekad pewne 
upublicznione rzeczy dały nam przecież bezdyskusyjne 
szczęście i pchnęły w dobrym kierunku. 
AK: Zdecydowanie tak. Na przykład kwestia orientacji seksual-
nej lub tożsamości płciowej. Choć osobiście nie do końca wiem, 

Jedna z najbardziej znanych dziennikarek telewizyjnych, prezen-
terka TVN24 przez 12 lat, obecnie współprowadząca program 
Dzień Dobry TVN od września 2014. Córka znanej aktorki  
Haliny Rowickiej i zmarłego we wrześniu, wspaniałego akto-
ra filmowego i teatralnego Krzysztofa Kalczyńskiego. Jej ro-
dzeństwo to  brat Filip, który jest dziennikarzem sportowym, 
oraz młodsza siostra Maria. Jest absolwentką College of 
Europe na warszawskim Natolinie i Lingwistyki Stosowa-
nej UW. Studiowała też dziennikarstwo na Uniwersytecie 
Bostońskim.Odbyła staż w dziale prasy i komunikacji Ko-
misji Europejskiej w Brukseli. Pracowała w redakcji Pega-
za w TVP1 i w TVP Polonia. W latach 2007–2010 razem 
z Łukaszem Grassem prowadziła magazyn „Polska i świat”. 
Słynie z doskonałego wizerunku, świetnej figury i bar-
dzo dobrego wyczucia stylu. Dzięki temu połączeniu w 2017 
została nominowana do zdobycia statuetki Gwiazdy Plejady 
w kategorii „Gwiazda stylu” podczas Wielkiej Gali Gwiazd Ple-
jady. A od 13 lat jest szczęśliwą żoną Macieja Maciejowskiego, 
członka zarządu TVN, z którym ma trójkę dzieci: syna Jana i dwie 
córki, Hannę i Krystynę. Zawsze uśmiechnięta, pełna życzliwo-
ści i delikatności, to po prostu Anna Kalczyńska.
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czy parady równości w takiej formie, 
w jakiej są organizowane, przyczyniają się 
do tego. Mam pewne wątpliwości dotyczą-
ce formy. Chodzi mi o to, że parady, które 
są często obsceniczne, obalają tabu w dość 
gwałtowny i wulgarny sposób. Chyba nie 
są dostosowane do poziomu wrażliwo-
ści społecznej, szczególnie w Polsce. Nato-
miast, wracając do procedur medycznych, 
o których tak często mówimy. To zwraca się 
przeciwko osobom, które je ujawniają – one 
wystawiają pod pręgierz społeczny. Osoby, 
dla których jest to przekroczenie granicy, 
chętnie krytykują. Myślę, że ważne jest 
to, kto i jak o tym mówi. Może warto by 
było, aby mówili o tym specjaliści, którzy 
na co dzień mierzą się z określoną proce-
durą, mówią konkretnym językiem i wtedy 
dyskusja będzie przynależeć do pewne-
go kręgu, do świata medycznego. Wtedy 
nie stanie się to narzędziem celebryctwa, 
takiego szeroko pojętego, które przed-
stawia się ogółowi jako powszechnie 
obowiązującą normę. Być może stanie się 
to jakąś nową zasadą, do której musimy 
się przyzwyczaić, bo stoi za nią pewien 
autorytet publiczny. Wtedy trudniej w nią 
uderzyć, trudniej ją krytykować.
B-BK: Wtedy dyskusja byłaby meryto-
ryczna, a nie światopoglądowa.
AK: Ludzie takich nie lubią (śmiech). 
B-BK: A nowotwory? Na przykład rak 
jelita grubego?
AK: Rzeczywiście jest to nadal trudny temat. 
Trudny, bo nawet samo wypowiedzenie 
słowa „odbyt” jest dla nas problematycz-
ne, szczególnie w pewnych porach dnia czy 
w pewnych programach. W programie 
stricte medycznym, jak u Ewy Drzyzgi, ja-
koś pójdzie, ale znacznie gorzej w naszym 
programie śniadaniowym, porannym. 
B-BK: Ale właśnie dlaczego gorzej?
AK: Taki jest fakt, a rzeczywiście nie powin-
no tak być. Uważam, że kwestie zdrowia są 
nadrzędne, nie powinno być w tym obsza-
rze żadnych tabu. Nie powinno być żadne-
go obciachu, żadnego wstydu. Tak, to jest 
trudny temat i nieprzyjemny oczywiście, 
ale istnieje i możemy ratować zdrowie, mó-
wiąc o tym publicznie. Tematy zdrowia nie 
powinny być tematem zawstydzenia i me-
dia nie powinny się przed nimi cofać.
B-BK: Wchodzić z kamerą na salę 
operacyjną?
AK: To już trudniejsze i ciężko sobie wy-
obrazić, abyśmy z kamerą weszli na salę 
operacyjną i to transmitowali… pozo-
stańmy przy rozmowie jako profilaktyce. 
Na świecie gros nakładów finansowych 
przeznaczanych na służbę zdrowia wydaje 
się na profilaktykę i zapobieganie choro-

bom. Media mogą być bardzo poży-
teczne i przydatne w dalszej walce, 
z tzw. wstydem, na który składają się 
kampanie, udział osób publicznych. 
I to jest pewnie najbardziej pożądane.
B-BK: Osoby publiczne są głosem 
narodu.
AK: I to jest niesamowite, jaką siłę 
mamy. Każdy z nas, kreując te swoje 
media, dociera do szerokiej grupy 
odbiorców.
B-BK: A doczekamy się progra-
mu współprowadzonego przez oso-
bę niepełnosprawną? 
AK: Bardzo bym chciała. Myślę, że 
to jest kolejne tabu. Oczywiście o tym 
się nie mówi, ale telewizja jest taką 
tabuizacją pewnego myślenia, gdzie 
promuje się piękne, idealne, czasem 
kontrowersyjne, ale zawsze ciekawe 
na swój sposób osoby. Jednak nie-
stety nie promuje się tych wyróżniają-
cych się tylko pięknem wewnętrznym, 
a niekoniecznie fizycznością. Takim 
nie daje się szans. Na razie niestety 
tak będzie. To nie ma nic wspólne-
go z Polską, to jest szersze zjawisko.
B-BK: Ponieważ każda telewi-
zja walczy o oglądalność.
AK: Właśnie, i zależy tam na wysokich 
słupkach. Świat wychodzi z założenia, 
że piękno przyciąga. Z drugiej strony 
jednak, kiedy o tym mówię, prze-
raża mnie to, bo traci na tym jakość 
i treść. Są osoby o niesamowitej wraż-
liwości, które potrafiłyby się odnaleźć 
w takim programie, ale niekoniecznie 
prezentują taką powierzchowność, 
jaką chcemy podziwiać. Ale może 
teraz, kiedy o tym rozmawiamy, 
po prostu stawiamy zbyt wysokie 
wymagania telewizji? To jest fajne 
medium, które ma siłę oddziaływania, 
ale nie oczekujmy od niego, że będzie 
nośnikiem wartości. 
B-BK: To inaczej, a czy zdeklarowa-
ny gej lub lesbijka mogliby prowa-
dzić telewizję śniadaniową?
AK: Trafne pytanie. Sądzę, że nie 
ma żadnych wytycznych w tej kwestii, 
z drugiej strony mamy mało publicz-
nych coming-outów. Jest wielu gejów, 
mnóstwo lesbijek, mających dużą 
siłę przebicia, dlatego rewelacyjnie 
odnajdują się na przykład w świecie 
artystycznym, fotografii, modzie, 
kochają piękno. Natomiast w telewi-
zji, informacyjnej czy śniadaniowej 
prowadzący dobierani są według 
względów merytorycznych, profesjo-
nalnych, a nie genderowych. 

Tematy zdrowia nie 
powinny być tematem 
zawstydzenia i media nie 
powinny się przed 
nimi cofać.
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B-BK: A jaka jest dla ciebie najważniejsza kwestia, którą 
chciałabyś przekazać ludziom?
AK: Moją ideą jest obszar związany z wzajemną tolerancją. 
Wiem, że  to trudne, żeby nie powiedzieć nierealne, więc 
stawiam na walkę z hejtem. Tu nie chodzi o hejt indywidualny, 
choć tego też doświadczam, bardziej mnie interesuje kontekst 
społeczny, to, jak my się nienawidzimy za różne poglądy, 
za brak szacunku. Można mówić o pladze i nie dzieje się to tyl-
ko w Polsce. Podobnie spolaryzowane są inne społeczeństwa, 
ale sytuacja w Polsce szczególnie mnie dotyka, chciałabym 
żeby było inaczej. Wydaje mi się, że są takie momenty, obszary 
w naszej historii, które nas pięknie jednoczyły, i współcześnie 
także potrafimy się jednoczyć ponad podziałami. Jednak te-
raz one po prostu są dystrybucyjne – to jest jedna sfera. To się 
także przekłada na tolerancję względem dzieci. 
B-BK: To znaczy?
AK: Wyjaśnię to na przykładzie szkoły moich dzieci. 
Kiedy moja córeczka przychodzi i mówi – ma-
mo mój kolega ma perukę i nie wiem, po co on 
nosi tę perukę. Szczerze mówiąc, jeszcze nie 
wiem, jaki jest powód, ale pewnie jest. 
B-BK: Możliwe, że łysienie plackowa-
te, bo wiele dzieci się z tym boryka.
AK: A więc ja właśnie uwrażliwiam 
córeczkę. Mówię jej, że nie może 
go krytykować, nie może się z te-
go śmiać, dziwić się. Żadne dziec-
ko nie chciałoby nosić peruki, ale 
skoro ją nosi, to na pewno jest 
jakiś powód. To jest jedna z tych 
sytuacji, w której dzieci mogą 
skrzywdzić drugie dziecko, jeśli nie 
będzie edukacji. A kolejnym wiel-
kim tematem jest kwestia LGBT 
i tolerancji wobec osób inaczej 
postrzegających swoją seksualność. 
To jest dramat w tym kraju, bo niektó-
rzy uważają, że jest to kwestia jakiegoś 
wyboru, mody. 
B-BK: Powinniśmy być wrażliwsi?
AK: Tak, a my żyjemy w tych swoich bańkach 
i to jest przerażające. Wszystkim się wydaje, że 
mają rację. Na przykład taki warszawski Konstancin – 
jest ogólnie kojarzony z wielkomiejskością, warszawskością, 
a mieszkają tutaj naprawdę różni ludzie. Sama pochodzę 
z warszawskiej Pragi, wprawdzie mieszkałam w domu jedno-
rodzinnym, ale chodziłam do publicznej szkoły podstawowej 
i miałam kontakt z ludźmi, którzy zarabiali dużo poniżej śred-
niej krajowej. Moi rodzice dbali o to, żebyśmy nie zamykali się 
w jakichś bańkach świata artystycznego. Dbali o to, abyśmy 
mieli bardzo różnych znajomych. Obecnie dalej mam kontakt 
z tymi światami, które są na wskroś hermetyczne, które stają się 
coraz bardziej skupione na sobie samych. Kiedyś jeden świat 
aspirował do drugiego, chcieliśmy się poznawać, mieliśmy ja-
kąś wrażliwość. Obecnie naznaczone jest to jakimś wymiarem 
politycznym i te światy się oddalają od siebie, co mnie boli. 
Ale żyję nadzieją, że to się może zacząć zmieniać, tak mi się 
wydaje.
B-BK: A ta nadzieja i twoje motto jak brzmią?
AK: Miej nadzieję na najlepsze, ale spodziewaj się najgorsze-
go. Staram się tak żyć, aby racjonalnie rozważać różne sytuacje 
i być gotową, że coś może się nie powieść, ale robić wszystko, 

aby się to udało. Kieruję się zasadą, że zarzucam wędkę 
i mam nadzieję na złapanie dużej ryby, ale jednocześnie mam 
świadomość tego, że pogoda nie sprzyja i mam chybotliwą 
łódkę, i szybko muszę wracać na brzeg. Jestem optymistką, 
która zakłada, że coś może się nie udać. 
B-BK: A skąd w tobie ten optymizm?
AK: Myślę że jest to składowa wielu obszarów i doświad-
czeń. Na pewno po części wyniosłam go z domu, gdzie 
ogromną rolę odegrali moi rodzice, którzy zawsze we mnie 
wierzyli, dawali ogromne wsparcie i miłość oraz poczucie 
pewności siebie. Dostałam tony miłości rodzicielskiej, takiej 
bezwarunkowej bez względu na nasze wady, ba nasi rodzice 

w ogóle zdawali się ich nie dostrzegać, za to widzieli nasze 
zalety i możliwości. Mówili, że do nas należy świat i możemy 
wszystko. Po drugie to moja osobnicza cecha – ciekawość 
świata i dostrzeżenie tych szans, które są w nas. 
B-BK: Dla wielu osób bywa to trudne.
AK: Ale przy odrobinie chęci i starań, można wykorzystać 
każdą nadarzającą się okazję. Staram się dokładnie tak sa-
mo wychować swoje dzieci. Uważam, że jest to największy 
kapitał, jaki im mogę przekazać. Żyć z taką wiarą w siebie. 
To ma ich budować, a życie jest przecież takie piękne. 
B-BK: A co zrobić, kiedy się nam nie chce…?
AK: Nawet jak nam się nie chce, to zawsze należy znaleźć ja-
kiś pozytyw. Bo on zawsze jest. Pozwólmy sobie go dostrzec. 
Nie sabotujmy samych siebie. •
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Michał Olszański: Zawsze z ogromną radością rozmawiam 
z artystami, bo to jest trochę inny poziom wrażliwości, 
inne spojrzenie na świat. A jeśli ten artysta zajmuje się 
fotografią, czyli patrzy na otaczający nas świat w bar-
dzo specyficzny sposób, to spodziewam się bardzo cieka-
wej rozmowy. Jest pani artystą fotografem. Wiem, że nie 
lubi pani słowa „fotografka”?
Anna Musiałówna: Nie lubię.
MO: Artysta fotograf brzmi w sam raz. Ile razy pani naci-
skała spust aparatu? To jest w ogóle do policzenia?
AM: Nie, nie mogłabym tego zliczyć. Myślę, że jeszcze do mo-
mentu, kiedy fotografowałam aparatem analogowym, dałoby 
się to policzyć. Natomiast od kiedy używam cyfry, jest to już 
niemożliwe.
MO: Pani robi zdjęcia po to, żeby stworzyć z nich jakieś 
artystyczne dzieło, które ma wzruszyć, zainteresować, 
spodobać się. Czy to jedno najważniejsze zdjęcie jest 
jeszcze przed panią, czy jak pani spojrzy na swoją dotych-
czasową twórczość, zostało już wykonane...
AM: Nie mam pojęcia. Natomiast zawsze byłam skupio-
na na opowieści.  Miałam szczęście, bo w „itd”, gdzie stawia-
łam pierwsze kroki w zawodzie, na fotoreportaże dawano nam 
parę kolumn. Zdjęciom towarzyszył zwykle krótki, kilkuzdanio-
wy tekst. Był to dobry czas dla fotografii reportażowej. Autor 
od początku do końca decydował o treści i wymowie opowia-
danej historii. Bez względu na to z jaką ilością zdjęć wracałam 
z terenu, ostateczny wybór ograniczał się do  kilku fotografii.  
Brakowało materiałów fotograficznych, nikt z nas nie naciskał 
migawki tak lekkomyślnie jak dzisiaj. Praca wymagała większej 
dyscypliny. Teraz  z 500 zdjęć cyfrowych i tak wybieram od 5 
do 7. Reszta zapełnia dyski.
 MO: Fotografii dotknęła pani już w bardzo wczesnym 
dzieciństwie. Pani ojciec był fotografem, miał swój 
zakład w Suchedniowie, skąd pani pochodzi i gdzie się 
pani urodziła.
AM: Tak. Mój tata miał zakład fotograficzny od 1946 roku. Jak 
powstaje obraz dowiedziałam się już jako kilkuletnie dziecko. 
Ciemnia była wyjątkowym miejscem, bo należała tylko do taty. 
Spędzał w niej długie godziny przy słabym pomarańczowym 
świetle, zawsze za zamkniętymi drzwiami. Ale gdy cierpliwie 
pukałam, osłaniał światłoczuły papier i uchylał drzwi, bym 
mogła szybko wejść do środka. Z czasem nauczyłam się 
operować szczypcami w kuwetach, wiedziałam, kiedy należy 
odbitkę przepłukać w wodzie i przełożyć do utrwalacza. Ale 
nie to było dla mnie najciekawsze zajęcie, raczej pretekst, by 
pobyć z tatą, słuchając radia. Z pierwszymi taktami muzyki kla-
sycznej milkliśmy oboje. Tata uczył mnie rozpoznawać dźwię-
ki różnych instrumentów, później także 
kompozytorów. Miał świetny 
słuch, pięknie grał 

na skrzypcach. Magiczna atmosfera ciemni była przeplata-
na opowieściami o taty dzieciństwie, o dziadkach i rodzinie. 
Niektóre obrazy zapisały się we mnie na trwałe.
MO: Mama – Wanda – zajmowała się wychowywaniem 
dzieci, bo była was trójka, a ojca pochłaniała praca w za-
kładzie fotograficznym. On też miał duszę artystyczną?
AM: Tak. Uwielbiał chodzić w plener. Fotografował jakieś 
cudowne nastrojowe światełka, szron na gałązkach, niezwy-
kłe pejzaże. Ulubionym tematem był portret. Poza tym robił 
bardzo dużo zdjęć obyczajowych. Kiedy działo się coś w Su-
chedniowie, na przykład odpust lub pierwszomajowy pochód,  
fotografował ludzi i atmosferę wokół głównego wydarzenia. 
Ojciec zajmował się zdjęciami, a mama ludźmi. W naszym 
domu wiele się działo, drzwi były otwarte z dwóch stron.
MO: Wielka zmiana w pani życiu zaszła dzięki nauczyciel-
ce, pani  Czesławie Czapińskiej.
AM: Tak. Była moja wychowawczynią, dobrze wykształconym 
pedagogiem. Przywędrowała do Suchedniowa z Warszawy 
po powstaniu. Uczyła polskiego, ale prowadziła tez kółko ta-
neczne. Pewnego dnia odwiedziła rodziców w mojej sprawie 
– twierdziła, że mam wyjątkowe poczucie rytmu i poruszam się 
swobodniej niż dzieci w zespole. Właśnie zaczynały się egza-
miny do szkoły baletowej w Warszawie; pani Czapińska prosiła, 
by rodzice potraktowali jej prośbę jak ostatnie życzenie przed 
emeryturą i zawieźli mnie na egzamin. 
MO: Ile pani miała wtedy lat?
AM: Jedenaście. To było, co prawda, o rok za późno, bo dzie-
ci szły do szkoły baletowej od dziesiątego roku życia. Ja jed-
nak zaczęłam się uczyć wcześniej, więc mogłam powtórzyć 
klasę ogólnokształcącą. Tata zawiózł mnie do Warszawy, 
jednak w głębi duszy nikt z nas nie wierzył, że przejdę tak ostrą 
selekcję. Ale stało się, zostałam przyjęta. I to odmieniło życie 
całej naszej rodziny. Nie musiałam powtarzać klasy, nadrobi-
łam program baletowy w pierwszych miesiącach szkoły.
MO: Jak rodzice pogodzili się z faktem, że ich ukocha-
na jedenastoletnia Ania będzie mieszkała w internacie 
w Warszawie i że praktycznie tracą swoją dziewczynkę...
AM: Nie pogodzili się. Mama nigdy się nie pogodziła z tym, że 
dzieci wyszły z domu. W tym czasie mój starszy brat kończył 
podstawówkę i zgodnie z zainteresowaniami rodzice postano-
wili wysłać go do Technikum Kasprzaka. Rozstanie z dwójka 
dzieci jednocześnie wymagało wyrzeczeń i przerastało ma- 
mę emocjonalnie. Dla nas też był to cios, przerwane dzieciństwo, 
strata domu, obce środowisko. W domu została tylko siostra, 
na której skupiła się tęsknota mamy, jej niepokoje i rozcza-
rowania. Tata kursował między Suchedniowem a Warszawą. 
Woził w teczkach przetwory: borówki, miód dla mnie na serce 

i zdobyte pokątnie cytryny. Mama miała bzi-
ka na punkcie odżywiania. Ciągle 

pisała w listach, że jestem Betonowa pustynia 
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zielona, że źle wyglądam i że z wysiłku do-
stanę anemii..
MO: Miała intuicję, bo pani naprawdę 
trafiła w kierat. Szkoła baletowa połą-
czona z podstawówką i mieszkaniem 
w internacie, który mieścił się w tym 
samym budynku, co szkoła... Wpadła pa-
ni w machinę, która miała panią przygo-
tować do wielkiej sztuki.
AM: Mieszkałam w internacie na pod-
daszu szkolnego budynku razem z inny-
mi dziećmi chorymi z tęsknoty  jak ja. Gdy 
gasło światło, słychać było szlochanie. W na-
szej sypialni były 32 metalowe łóżka stojące 
blisko siebie. Stopniowo stworzyliśmy tam 
swoją rodzinę. Nie dało się inaczej. Czło-
wiek nie może żyć bez relacji uczuciowych 
z bliskimi ludźmi, więc wszystkie portier-
ki i wszystkie sprzątaczki były „ciociami”, 
a koleżanki przyrodnimi siostrami. W inter-
nacie miałyśmy dom na co dzień, niestety 
smutny jak sierociniec.  Tęsknota za domem 
rodzinnym wymagała najcięższej próby. 
Żeby przeżyć, trzeba było znaleźć sobie ja-
kieś wyjście. Ja te braki zagłuszałam książ-
kami. Bezustannie czytałam.
MO: Katorżnicza praca, ciągłe ćwiczenia. 
I talent. To dało efekt, bo kiedy skończy-
ła pani szkołę baletową, błyskawicznie 
dostała się pani do Teatru Wielkiego.
AM:  Trzy osoby z naszej klasy, które 
miały najlepsze notowania, dostały się 
do Teatru Wielkiego zaraz po szkole. W 1967 
roku do teatru przyjechali rosyjscy pedago-
dzy, byli tancerze Teatru Balszoj. Obserwo-
wali nas podczas lekcji. Niespodziewanie 
kazano mi zostać na popołudniową próbę. 
Okazało się, że pani Michaliczenko będzie 
mnie przygotowywać do roli Mirty w Giselle. To by-
ła trudna technicznie i  kondycyjnie rola, dla młodej tancer-
ki prawdziwe wyzwanie. Nie byłam pewna, czy dam radę. 
Ciężko pracowałam i zatańczyłam Mirtę. Nie kochałam jednak 
tej zimnej, klasycznej roli, pełnej wariacji na skoki. Zawsze się 
modliłam, żeby nie zemdleć na scenie, by wytrwać do końca. 
Rok później Spartakus wynagrodził mi tę niewdzięczną Mirtę. 
W premierowym przedstawieniu wystąpiłam w roli żony Spar-
takusa Phrygii z Gerardem Wilkiem. Phrygia była mi bliska emo-
cjonalnie, mogłam coś dać od siebie, uduchowić postać.  
Przepiękna choreografia, wspaniała muzyka  Chaczaturiana, 
efektowna scenografia.  
MO: I znakomity Gerard Wilk jako partner!
AM: Tak. Rola Spartakusa była dla niego stworzona. Swoją 
osobowością wypełniał scenę, zachwycał możliwościa-
mi i talentem, czyli iskrą bożą, daną tylko wybitnym artystom. 
Dla młodej tancerki praca z Gerardem była zapewne wyróż-
nieniem, ale wtedy nie doceniałam chwil spędzonych razem. 
Byłam przejęta odpowiedzialnością i starałam się pracować  
najlepiej jak potrafię. Podczas prób pot zalewał nam oczy, serce 
waliło z wysiłku, w krótkich przerwach na oddech żartowaliśmy 
z byle czego jak to dwudziestolatki.   Jako  wychowanka inter-
natu niewiele wiedziałam o męsko damskich uczuciach,  w ero-
tycznych wątkach czułam się nieswojo, nie umiałam zachować 
powagi. Na próbach był to powód do żartów. W tragicznej 

finałowej scenie zamiast rozpa-
czać nad ciałem ukochanego, 
dostawałam napadu śmiechu. Po-
wtarzałam ten płacz wielokrotnie, 
z tym samym rezultatem. Martwy 
Spartakus Gerard, zerkał w lustro, 
robił głupie miny i widząc, co nad 
nim wyprawiam, też wybuchał 
śmiechem.  Choreograf pan 
Czanga miał do mnie świętą cier-
pliwość. Na scenie już żartów nie 
było, wydoroślałam. Z Gerardem 
łączyła mnie pokrewna wrażli-
wość, podobny  temperament… 
Przed adagiem staliśmy  w kuli-
sach naprzeciw siebie, ziewając 
z niedotlenienia, z tremy. Ale z  
pierwszymi taktami nerwy pusz-
czały.  Wydawało się, że  w na-
szych ciałach muzyka przepływa  
jak krew... Na scenie, partnerzy 
stają się jednością.
MO: Jak pani się oczy świecą, 
gdy pani to wspomina! Wiele 
spektakli pani zagrała?
AM: Wiele. Trzy lata tańczyłam 
w Teatrze Wielkim.
MO: Kariera rozwijała się 
doskonale. Anna Musiałówna – 
młoda, zdolna! I naraz... pamię-
ta pani ten moment?
AM: Oczywiście. Pedagodzy ra-
dzieccy, znając moje predyspozy-
cje, kazali mi dodatkowo ćwiczyć 
z chłopcami podczas skoków. 
Było lato, straszliwy upał, miałam 
przegrzane stawy. Rozpędzo-
na przed skokiem  zawadziłam 

czubkiem pointa o jakiś dwumilimetrowy występ w desce. 
Kolano poleciało mi do przodu zrywając ścięgna i przyczepy. 
To była bardzo poważna kontuzja. Może dałoby się to kola-
no uratować przy większej staranności i opiece lekarskiej. 
Ale zakładowy lekarz niewiele się przejął.  Zawinęłam 
po prostu nogę bandażem i z przesuniętą rzepką jakiś czas 
jeszcze tańczyłam.. W końcu jednak trafiłam do szpitala. 
Profesor Garlicki wezwał mnie wtedy i powiedział, że z takim 
kolanem mogę żyć, chodzić, biegać, itp., natomiast nie mogę 
go obciążać, tańcząc w balecie. Powiedział też, że na moim 
miejscu zrezygnowałby z baletu. Odradzał również operację, 
która mogłaby usztywnić mi staw. No i odeszłam...
MO: To był dla pani wyrok. Trzy lata na wielkiej scenie, 
poczuła pani, czym naprawdę jest sztuka, którą pani upra-
wia. I nagle koniec tego wszystkiego...
AM: Rzeczywiście to był szok. Nie miałam stałego miesz-
kania w Warszawie – to były bardzo trudne czasy. Połowę 
pensji płaciłam za wynajęcie pokoju. Byłam strasznie samotna. 
Na szczęście zamieszkałam w pracowni brata, który współ-
pracował już jako fotoreporter z tygodnikiem studenckim  itd. 
To on dał mi do ręki aparat, założył film i pokazał, jak się zwi-
ja i zakłada negatyw. I rozsądnie doradził: „Idź między ludzi, 
na ulicę, to ci się nastrój poprawi”.
MO: W pani życiu nastąpiła wielka zmiana. Wyszła pani nie 
na scenę, a na ulicę z aparatem fotograficznym. W jakimś 

Wariaci
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sensie jednak została pani w kręgu artystycznym, ale 
to było zupełnie coś innego... I ta tęsknota za domem, 
rodzicami, za Suchedniowem. Nie myślała pani o powrocie 
do domu?
AM: Nie. Już nie było możliwości powrotu. Tutaj miałam 
swój świat, swoich przyjaciół. Czułam się swobodnie wśród 
obcych ludzi, miałam z nimi łatwy kontakt. Interesowałam się 
światem wokół, lubiłam słuchać. Byłam ciekawa życia. Wy-
niosłam to chyba z domu. Bo tamten dom zawsze był pełen 
ludzi i pełen opowieści. Okazało się, że aparat jest cudownym 
narzędziem ułatwiającym kontakt z rzeczywistością. Gdy od-
kryłam, że obrazem  można opowiadać o ludziach, o ważnych 
sprawach, zapomniałam o chorym kolanie. Obserwowałam 
rzeczywistość, uważniej niż dotąd wsłuchując się w melodię 
życia czułym uchem tancerki.  Przekaz fotograficzny wydawał 
mi się bardziej dostępny w odbiorze niż balet. Zrozumiały 
dla każdego przeciętnego człowieka. Zaczęłam poznawać 
historię fotografii i najważniejsze dokonania mistrzów fotogra-
fii reportażowej. Oglądałam najsłynniejsze zdjęcia.
MO: Ale taniec dawał pieniądze, a jak można zarabiać, 
wychodząc z aparatem do ludzi? Nie miała pani wtedy 
żadnych znajomości i układów w tym środowisku?
AM: Miałam brata, który już zaczął fotografować i współpra-
cował z „itd”.
MO: O! Jak dobrze mieć brata…
AM: Redakcja „itd” była wymarzonym miejscem dla młodych 
pasjonatów  fotografii –  można było przyjść z ulicy, przynieść 
gotowy materiał, pokazać, co się potrafi. Jeśli  był to ciekawy  
reportaż, redakcja akceptowała do druku. Zaproponowałam 
opowieść o wiejskim lekarzu. Pojechałam w teren, zrobiłam 
zdjęcia, napisałam krótki tekst i oddałam gotowy materiał. 
To była moja pierwsza publikacja  w „itd”, debiut reporter-
ski w 1972 roku.
MO: Zaczęła pani pracować na swoje nazwisko, na markę. 
Głośna była na cały kraj historia z reportażem o aborcji, 
także dla „itd”.
AM: Mnie taki temat nie przyszedłby do głowy, ale problem 
był istotny, dziewczyny  traktowały aborcję jak zabieg u denty-
sty, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Należało młodych 
ostrzec. Naczelny sugerował, bym zaaranżowała jakąś sytu-
ację na Ordynackiej, gdzie była przychodnia słynna z takich 
zabiegów.
MO: Czyli materiał z ideą, żeby pokazać dziewczynom, że 
aborcja jest czymś...
AM: ... że jest ostatecznością. Odpowiedziałam naczelne-
mu (był to Janek Rurański),  że  albo zrobię 
to, naprawdę docierając do gabinetu, 
albo w ogóle zrezygnuję z tematu. Zgodził 
się i zapomniał o całej sprawie. A ja przez rok 
szukałam dojścia, stawałam  na głowie, by za-
łatwić sobie obecność  przy aborcji. Chciałam 
zobaczyć  to na własne oczy..
MO: Z aparatem?
AM: Z aparatem.  To było bardzo trudne. Przez  
znajomych szukałam odpowiedniego kontaktu.  
Mój przyjaciel z Krakowa, będąc na  Spitsberge-
nie, dogadał się z wyprawowym lekarzem w mojej 
sprawie. Okazało się, że sympatyczny chirurg z ura-
zówki po powrocie do kraju pogada z przyjacielem 
z oddziału ginekologicznego w Krakowie. Do tema-
tu byłam fachowo przygotowana.  Jesienią 1975 ro-
ku dostałam telefon, że na oddziale ginekologicznym 
lekarze czekają na mnie w dni zabiegowe.  Jechałam 

do Krakowa prosto z  pleneru w Hucie Katowice. Po zdjęciach 
w hucie zdjęłam kask i gumiaki i martwiłam się brakiem 
negatywów. Niewiele filmów zostało mi na aborcję. Tomek 
Tomaszewski skręcił pół filmu ze swojego aparatu i dał mi te 
piętnaście klatek, żebym miała na wszelki wypadek w zapasie. 
Tak to wtedy wyglądało, przydziałowe negatywy musieliśmy 
oszczędzać, nie robiło się zdjęć bezmyślnie. W szpitalu lekarze 
byli zaskoczeni moją wiedzą medyczną i poważnym podej-
ściem do tematu.. Dostałam biały fartuch i zgodę na obec-
ność w gabinecie z aparatem podczas zabiegów. Brutalność 
zabiegu przerosła moją teoretyczną wiedzę i przez chwilę 
musiałam ochłonąć z boku, dopóki nie zadziałały krople.  Ale 
po chwili wzięłam się w garść. Nie po to przez rok szukałam 
dojścia, by teraz załamać się z powodu drastycznego widoku.
MO: I przegrać...
AM: Nie! Chwyciłam aparat i TYLKO przez obiektyw  śledziłam 
krwawy proces. Nie podnosiłam głowy. W pewnej chwili zo-
baczyłam w wizjerze na lekarskiej łyżeczce coś w kształcie mi-
niaturowego człowieka. „Ale ma pani fart, powiedział lekarz, 
rzadko udaje się usunąć płód w całości. Ten  był obumarły, 
dlatego się udało.  Lekarz położył go na stoliku obok narzędzi. 
Drżały mi ręce,  w gabinecie światła było niewiele, naświetla-
łam czarnobiały negatyw na wyczucie. Nie byłam pewna, czy 
zdjęcia  będą ostre, czy udało mi się w ogóle prawidłowo na-
świetlić i nie poruszyć z wrażenia. Po powrocie do Warszawy, 
nie dotykałam tych negatywów ze dwa tygodnie, bałam się 
zajrzeć. Po jakimś czasie odważyłam się wywołać negatywy, 
zrobiłam kilka odbitek, pomijając drastyczne zdjęcia, i zanio-
słam materiał do redakcji. Byłam zadowolona, że zrobiłam 
trudny temat na zamówienie. Koledzy byli pod wrażeniem. 
Na kolegium redakcyjnym zapadła decyzja o druku tego fo-
toreportażu pod hasłem: Najgorszy środek antykoncepcyjny. 
MO: Odważna decyzja naczelnego.
AM: Tak, to była odważna decyzja. Cenzura kazała tylko zmniej-
szyć  zdjęcie płodu . Jednak rano, w chwili ukazania się nume-
ru z tym reportażem...
MO: Właśnie, jaka była reakcja?
AM: Rozdzwoniły się telefony: „Wstrzymać nakład! ”
MO: Dlaczego? Jednak zbyt drastyczne były te zdjęcia?
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AM: Nie tyle drastyczne, co mocne w wymowie. Dostali-
śmy polecenie wstrzymać nakład, na co już było za późno,  
i przeprosić czytelników!”. No i przewidziano karę dla mnie. 
Zabroniono dać mi nagrodę  na Konkursie Fotografii Praso-
wej, dostałam zakaz publikacji pod swoim nazwiskiem,  za-
wieszono redaktora naczelnego. Rzeczywiście, na konkursie 
dostałam jakieś wyróżnienie o dużo mniejszym znaczeniu. Ale 
nie dało się takiego reportażu nie zauważyć. Wszyscy byliśmy 
dumni z tych kar, zamieszanie potwierdzało tylko wagę proble-
mu i siłę oddziaływania obrazu. Obraz mówił więcej niż słowa.  
Pamiętam, że cenzor, który mnie ukarał, później mi gratulował.
MO: Myślę, że to było dla pani bardzo ważne, że jednak 
te zdjęcia się ukazały, że ideę tego reportażu mogła pa-
ni przekazać czytelnikom.
AM: Dla pisma ważne było to, że aborcję zobaczą dziewczyny. 
Może kilka razy zastanowią się, zanim podejmą ważną decy-
zję. Może ileś kobiet nie usunie ciąży.  Zabieg jest potwornie 
brutalny, często pozostawia bliznę psychiczną na całe życie. 
Dla mnie była to lekcja panowania nad emocjami. Próba przed-
stawienia dramatu w powściągliwy sposób. Na wystawie 
ograniczyłam  reportaż  do trzech zdjęć z tytułem: „Minus 
jeden”  Pisano o tych zdjęciach, że  jest to „poezja fotografi”. 
Doświadczenie potwierdzało, że zmierzam w dobrym kierun-
ku, więc powinnam słuchać własnej intuicji i robić swoje. Waż-
ne, by konsekwentnie zmierzać do celu, jeśli się w coś wierzy 
naprawdę. Trzymałam się tego przez całe życie zawodowe.
MO: Pani zrobiła kilka sesji szczególnie znaczących. 
Blokowiska, podróże w pociągach drugiej klasy, ówcze-
sna rzeczywistość. Wiadomo, jak to wszystko wyglądało. 
Ten świat, który pani zamroziła w swoich fotografiach, już 
dzisiaj nie istnieje.
AM: No, jeszcze niektóre fragmenty tego świata istnieją, 
szczególnie te dotyczące losu najbiedniejszych. Ze wzrusze-
niem wspominam reportaż o pacjentach .szpitala psychia-
trycznego z Choroszczy, którzy nie mając  rodziny, żyli pod 
opieką okolicznych gospodarzy. W promieniu kilkunastu ki-
lometrów wokół szpitala w wioskach 
oznaczonych kółeczkami na domach 
przebywały kobiety, w domach 
oznaczonych trójkątami, mężczyźni. 
Możliwość przebywania w normalnej 
rodzinie, kontakt  z naturalnym oto-
czeniem zapewniały chorym ludzką 
starość, niektórym  pochówek na wiej-
skim cmentarzu, nie przy szpitalu. 
To było dla nich szczęście.  Niektórzy 
gospodarze traktowali podopiecz-
nych jak członków rodziny, rodziły się 
trwałe więzi.
MO: Jakie to były lata?
AM: To był 1976-1977 rok.  W jednym 
z  domów  chorą psychicznie Nadzią 
opiekowała się para staruszków, mó-
wiło się do nich babka i dziadek. 
Nadzia dokładała do pieca, po-
magała w gospodarstwie, od cza-
su do czasu traciła kontrolę i w dzień 
i w nocy śpiewała religijne pieśni. 
Zwykle zwiększona dawka leków prze-
rywała ten koncert. Wróciłam do ich 
domu po roku. Babka już nie żyła. Na-
dzia przejęła rolę gospodyni i świetnie 
sobie radziła w codziennych obowiąz-

kach. Tym razem na  powitanie Nadzia wyjęła spod sienni-
ka półlitrówkę z czerwoną kartką i nalała mi do kieliszka. Już 
jako gospodyni. To były takie ludzkie, ciepłe sytuacje. Chy-
ba zawsze czułam się bliżej biednych i chorych niż zdrowych 
i bogatych. Lubię słuchać cudzych historii. Taka żywa opowieść 
przetworzona przez czyjąś pamięć, przez czyjąś wrażliwość, 
jest o wiele cenniejsza niż suche zdania z książek. Mam słabość 
do ludzi bardzo starych. Sama już jestem stara, ale spotykam 
jeszcze starszych od siebie.
MO: W czasie, kiedy została pani mamą, nastąpiła prze-
rwa w pani życiu artystycznym. W 1986 roku na świat 
przyszedł Janek.
AM:  Parę lat poświęciłam na wychowywanie dziecka. Mieliśmy 
dom na Mazurach i tam spędzaliśmy najwięcej czasu. Dziec-
ko miało tam świeże powietrze, a ja prawdziwy wiejski dom 
na głowie i w ogródku własne warzywa. Świetnie się czułam 
na gospodarstwie, ale trzeba było posłać syna do szkoły. A po-
tem rozwiodłam się z mężem.
 MO: Samotnie pani wychowywała Janka?
AM: Dość szybko samotnie. Syn motywował mnie do życia. 
Dla niego musiałam działać racjonalnie. Dziecko nie pozwa-
la na żadne słabości – odpowiedzialność  za małego człowie-
ka uzależnionego od nas jest silniejsza niż przeciwności. Tak się 
„cudownie” rozwiodłam, że zostałam z dzieckiem w kwaterun-
kowym pustym mieszkaniu, bez stałej pracy, odsunięta na ubo-
cze akurat w okresie najważniejszych przemian, transformacji. 
No to ubrałam się ładnie i poszłam do „Polityki”, w której 
pracowali moi koledzy, znający mnie jeszcze z „itd”. Spotkanie 
po kilku latach odebrali  jako mój powrót do fotografii.
MO: Usłyszała pani – Musiałówna do nas wróciła!
AM: Tak. Cieszyli się, że wróciłam. I wtedy zaczęłam współ-
pracę z „Polityką”, z którą jestem związana do dziś. I z ludźmi, 
prezentującymi poziom dziennikarstwa, którego nie trzeba się 
wstydzić. Oby utrzymał się jak najdłużej.
MO: Czy teraz jest jakiś temat, który panią fascynuje, 
jakaś artystyczna praca z aparatem?

AM: Teraz nie. Przeczekuję ten czas, 
bo nie jest on dobry dla fotografii. To, 
co mnie interesuje, chyba  nie interesuje 
już większości czytelników. Ludzie nie 
maja głowy na refleksję, każdą dziedzinę 
życia zatruła polityka. Wykorzystuję czas 
waśni na spisywanie swoich listów ze 
szkoły do domu, które znalazłam na stry-
chu po śmierci rodziców. Pisałam je od 
1959 roku, do czasu ukończenia szkoły, 
dzień w dzień. Znalezisko było dla mnie 
przeżyciem.  Gdy przejrzałam pożółkłe  
kartki  z przyklejonymi kwiatkami z Ogro-
du Saskiego z 1959 roku serce mi mocniej 
zabiło.  Pewnego wrześniowego dnia do-
nosiłam w liście: po południu w Warsza-
wie na niebie były „baranki”. A kwiatek 
przyklejony do listu zerwałam z rabat-
ki przy fontannie. Przy okazji wspomi-
nam  sobie przeszłość i fakty, które 
w pamięci nie mogły przetrwać ponad 
pięćdziesięciu lat.
MO: Pani nie odcięła nigdy tej pępo-
winy z Suchedniowem?
AM: Nie, nigdy. Miejsca, z którego czło-
wiek wyszedł w świat, nie da się odciąć. 
Pozostawia  w nas ślad; jest jak  blizna. •

Rodziny wielodzietne
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LARGE CLOSED POUCHES  (Colostomy)

STANDARD CLOSED POUCHES  (Colostomy)

MINI C LOSED POUCHES  (Colostomy)

LARGE DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

STANDARD DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)

SMALL DRAINABLE POUCHES  (Ileostomy)
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złagodzić, uspokoić i ochronić skórę wokół stomii.
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•  Silniejsze przyleganie, szybkie przywieranie i pozostawanie w miejscu
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•  Miękkie uchwyty paska oraz delikatne i szybkoschnące pokrycie
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i ich opinie były zdecydowanie pozytywne.“Jest komfortowa  
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wraz•liwa̧ skórȩ.” 
Pani S, Plymouth “Jak druga  
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i gładka.”

Pani R, Nottingham
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Mrs P, Pani P, Surrey
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Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
009001

Konieczność posiadania przy sobie 
zapasowego sprzętu stomijnego może 
przysporzyć stomikom kłopotliwych sytu-
acji. Wiele z nich wymaga poinformowa-
nia otoczenia o fakcie posiadania stomii  
i związanych z nią potrzebach. Karta stomika 
oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie 
jest odpowiedzią na zaistniały problem.

Udogodnienia w podróży

Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, orga-
nizatorzy kampanii mają na myśli kontrole cel-
ne, graniczne, sytuacje odpraw lotniczych, ale 
także momenty kiedy konieczna jest zmiana 
sprzętu stomijnego. W ostatniej sytuacji uza-
sadniona powinna być możliwość skorzystania  
z miejsca do parkowania dla osób niepeł-
nosprawnych, czy pomieszczenia dla matki 
z dzieckiem, które jako jedyne daje możliwość 
wygodnej wymiany woreczka stomijnego.

Podczas kontroli lotniczej, każdy pasa-
żer musi okazać wszystkie przedmioty, które 
zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na 
przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia 
elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz, 
kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może 
sprawić, że osoba kontrolująca będzie się do-
magać także odklejenia worka stomijnego. 
Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób 
niewykwalifikowanych może spowodować 
rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skut-
kujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu, 
posiadanie przy sobie karty stomika może za-
pobiec takim sytuacjom.

Taka inicjatywa, jak karta stomika, jest 
bardzo potrzebna. Z własnego doświadcze-
nia mogę powiedzieć, że odprawy lotnicze 
nie należą do przyjemnych dla stomików. 
Kiedy leciałam samolotem do Turcji, pod-
czas odprawy kontrolerka wymacała ręką 
mój woreczek. Mimo deklaracji, że jestem 
stomikiem, zostałam zaproszona na osobistą 
rewizję. Kiedy zobaczyłam, że oczy pozosta-
łych oczekujących są skierowane na mnie, 
poczułam się jak przestępca, szczególnie, 
że prowadziły mnie dwie panie. Musiałam 
się rozebrać i pokazać woreczek. Dopie-
ro, kiedy zapytałam, czy mam go odkleić  
i ostrzegłam, że zawartość może się wylać, 
panie odpuściły. Nie usłyszałam jednak słowa 
przepraszam. Nie wstydzę się swojej stomii, 

ale nie chciałabym też za każdym razem tłu-
maczyć się z jej posiadania – komentuje Hanna 
Hybicka, stomiczka.

Przepisy dotyczące przewozu bagażu pod-
ręcznego, leków oraz środków medycznych nie 
mówią nic o sprzęcie stomijnym. Posiadanie 
karty stomika oraz zaświadczenia medycznego 
może okazać się pomocne w trakcie przewoże-
nia i posiadania przy sobie sprzętu stomijnego.

Ze względu na specyfikę pielęgnacji sto-
mii, stomicy powinni móc zabrać ze sobą od-
powiednią ilość sprzętu na pokład samolotu, 
w ramach bagażu podręcznego, aby móc 
zmienić woreczek stomijny w każdym momen-
cie, w którym zaistnieje taka potrzeba. Na 
akcesoria do pielęgnacji stomii mogą składać 
się nie tylko worki stomijne, ale także: pasta  
i pierścienie uszczelniające, zapinki, klip-
sy do systemu otwartych worków, pas 
stomijny – mogący zawierać metalo-
we części, a także kosmetyki do pielę-
gnacji stomii, które mogą występować  
w spray’u. – komentuje Agnieszka Wołowicz, 
pielęgniarka stomijna.

Karta stomika posiada wygodny format, 
dzięki czemu z łatwością można nosić ją w port-
felu czy kieszeni. Do karty dołączane jest za-
świadczenie medyczne, z którym stomik musi 
udać się do lekarza prowadzącego (lekarza 
POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu 
posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka od-
powiedniego organu medycznego są warun-
kiem, ważności zaświadczenia oraz potwierdzą 
zasadność korzystania z karty stomika.

Wierzymy, że rozpoczęcie tej inicjatywy 
będzie początkiem dyskusji na temat egzekwo-
wania praw stomików. Akceptacja społeczeń-
stwa jest kluczowym elementem w tym pro-
cesie. Wywołanie reakcji łańcuchowej możliwe 
jest jedynie poprzez działania informacyjne 
- powiedział Andrzej Piwowarski, z Polskiego 
Towarzystwa Stomijnego POLiLKO.

Karta jest przydatna m.in. w trakcie podró-
ży samolotem. Już w ponad połowie portów 
lotniczych w Polsce zostali przeszkoleni pra-
cownicy kontroli bezpieczeństwa oraz Straży 
Granicznej z pomocą Fundacji STOMAlife. 
Treść zaświadczenia towarzyszącego karcie 
jest dostępna w siedmiu językach: angielskim, 
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyj-
skim, włoskim oraz greckim, aby podróżowanie 
było wygodne także poza granicami Polski. •

KARTA 
STOMIKA
gwarancją bezpieczeństwa 
i intymności osób ze stomią

Z inicjatywy organizatorów kampanii „STOMAlife.  
Odkryj stomię” osoby ze stomią mogą otrzymać kartę  
stomika. Jej posiadanie ma ułatwić stomikom funkcjo-
nowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład 

podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych.

Imię i Nazwisko posiadacza karty:

ICE / W sytuacji zagrożenia zadzwoń do:

Infolinia 800 633 463www.stomalife.pl

JESTEM STOMIKIEM
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Please be advised that the bearer of this document is a stoma patient and must 
constantly wear an ostomy pouch.
Stoma  is a surgically created opening in the large intestine that allows the removal 
of faeces out of the body, bypassing the rectum, to drain into a pouch or other collection 
device. Therefore a person with a stoma should receive special treatment during control 
by border guards and customs services. Such a person should be allowed not to remove 

result compromise of 
the integrity of the pouch and ultimately leakage of the contents.
A stoma patient must be allowed to keep the following ostomy accessories in their 
hand luggage:
• ostomy pouches, base plates;
• skin care products used at the time of changing pouches:

 ◦ skin care and sealing paste 
 ◦ skin care washing agent – may be in the form of aerosol 
 ◦ wet wipes
 ◦ sealing rings 
 ◦ pouch clips and locks 
 ◦ ostomy belt with possible metal parts 

• disposable gloves and paper towels 

ity of the accessories it will 
be greatly appreciated if this stoma patient is allowed the opportunity to keep them in 
their hand luggage and not required to remove the stoma pouch during the customs 
clearance procedures.

ENG

Le titulaire de ce document est stomisé et doit porter un sac de stomie en permanence.
Une stomie est l’abouchement d’un morceau de l’intestin à la peau réalisée par voie 
chirurgicale, à travers laquelle se produit l’évacuation directement dans la poche de stomie. 
Par conséquent, la personne stomisée doit être traitée d’une manière particulière, y 
compris lors de l’inspection par les services frontaliers et douaniers, et garder le droit de ne 

l’équipement, ce qui entraîne une fuite du contenu intestinal en dehors du sac.
Le stomisé doit avoir le droit de posséder sur lui (dans son bagage à main) un 
appareil de stomie qui se compose des éléments suivants :
• sacs de stomie, plaque de stomie;
• agents de soins de la peau autour de la stomie nécessaires lors du remplacement des 

équipements tels que :
 ◦ pâte protectrice
 ◦ lotion pour soigner la peau autour de la stomie – peut être en forme de spray
 ◦ lingettes
 ◦ anneaux protecteurs
 ◦ clips à un système de sacs ouverts
 ◦ ceinture de stomie qui pourrait contenir des pièces métalliques

• gants jetables et serviettes en papier

En raison de la nature des soins de stomie, ainsi que la disponibilité entravée de ces 
éléments loin de son lieu de résidence, je vous demande de permettre à mon patient de 
les emporter comme bagage à main et de ne pas lui demander de retirer le sac de stomie 
lors de l’inspection.
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ZAŚWIADCZENIE 
MEDYCZNE

Polskie Towarzystwo Stomijne

ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE

Niniejszym  zaświadczam, że mój(a) Pacjent(ka) Pan/Pani 
………………………………………………………………, urodzony(a) w dniu 
………………………………………………………………, seriai numer paszportu/dowodu 
osobistego (niepotrzebne skreślić)……………………………………………………………… 
PESEL……………………………………………………………… ma wyłonioną stomię  
i cały czas musi nosić worek stomijny.
Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła jelita  
z powierzchnią ciała, przez które dochodzi do oddawania gazów, stolca 
lub moczu wprost do worka stomijnego. W związku z tym osoba powinna 
być traktowana w sposób szczególny (chodzi o zapewnienie intymności) 
m.in. w czasie kontroli przez służby graniczne i celne oraz mieć prawo do 

spowodować rozszczelnienie sprzętu skutkujące wyciekaniem treści jelitowej  
lub moczu poza worek stomijny.
Osoba z wyłonioną stomią musi mieć prawo do posiadania przy sobie  
(w bagażu podręcznym) sprzętu stomijnego, na który składają się:
• worki stomijne, płytki stomijne;
• środki do pielęgnacji skóry wokół stomii niezbędne 
      podczas wymiany sprzętu, takie jak:

 ◦ pasta uszczelniająco-gojąca 
 ◦ zmywacz do pielęgnacji skóry wokół 

         stomii – może występować w spray’u
 ◦ nasączone chusteczki
 ◦ pierścienie uszczelniające 
 ◦ zapinki, klipsy do systemu otwartych worków
 ◦ pas stomijny, mogący zawierać metalowe części

• rękawiczki jednorazowe i ręczniki papierowe

……………………………………………………… 
(pieczątka przychodni)    

……………………………………………………… 
(data wystawienia)

Z poważaniem,

……………………………………………………… 
(pieczątka i podpis lekarza)

Infolinia 800 633 463 
www.stomalife.pl

dostępność powyższych elementów poza miejscem zamieszkania, zwracam 
się z prośbą o zgodę na zabranie ich jako podręcznego bagażu mojego 
Pacjenta oraz o niewymaganie od niego zdejmowania worka stomijnego 
w czasie kontroli. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod 
numerem telefonu………………………………………..

Polskie Towarzystwo Stomijne

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy 
wysłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl lub adres pocz-
towy Fundacja STOMAlife, ul. Karola Dickensa 27 lok 27 02-382 
Warszawa. Można je także uzyskać w punktach konsultacyjno-
-szkoleniowych  PKS STOMAlife oraz w regionalnych oddziałach 
POLiLKO.



stomaPERS    NA 2018
Weź udział w IV edycji plebiscytu

Szczegóły i regulamin plebiscytu dostępne na:
www.stomalife.pl/stomapersona

Wystarczy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz placówkę (nazwa placówki i oddziału),  
w której pracuje.  Oddając głos na punkt porad stomijnych, wystarczy podać jego adres.

Zgłoszenia przyjmujemy
Listownie:
stomaPERSONA
ul. Karola Dickensa 27 lok. 27
02-382 Warszawa

SMS-owo:
+48 608 525 952

Mailowo:
biuro@stomalife.pl@

Wyróżniamy najlepszych
• lekarzy
• pielęgniarki stomijne
• punkty porad stomijnych

Zgłoś siebie lub współpracowników!
Poinformuj swoich pacjentów i daj 
im szansę docenić Twoją pracę!

Plebiscyt stomaPERSONA organizowany 
jest w ramach kampanii społecznej 
,,STOMAlife. Odkryj stomię”.

Cel plebiscytu to wyróżnienie osób, 
które:
• od lat poświęcają się pacjentom 
  stomijnym,
• pomagają im w powrocie do 
  zdrowia,
• udzielają im potrzebnych informacji.

PATRONAT HONOROWY:ORGANIZATOR:

PLAKAT A4 STOMAPERSONA 2019 .indd   1 18.02.2019   15:28:00
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 Od kiedy należą mi się worki?
Dopóki jesteś pacjentem oddziału, o zabezpieczenie sto-
mii dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak naj-
szybciej po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne 
miesiące, nie ma znaczenia, czy opuszczasz szpital pierwszego, 
czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomi-
ków każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się 
nauczyć, więc jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca, 
dopilnuj jak najszybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować 
zlecenie i odebrać limit przysługujący ci już w tym miesiącu.

 Kto da mi pierwsze zlecenie?
Pierwsze zlecenie wypisze chirurg i otrzymasz je wraz z wypi-
sem ze szpitala.

 Jak wygląda takie zlecenie?
Zlecenie musi zawierać m.in. dane personalne stomika, kod 
choroby oraz pieczęcie przychodni i osoby wystawiającej. 
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie 
fundacji STOMAlife.

 Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?
Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZ- 
etu i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). 
KZC jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumen-
tów i powinna znajdować się u ciebie, bo przez najbliższe 12 
miesięcy będzie służyć do wymiany informacji między lekarzem 
a sklepem medycznym: lekarz odznacza tam, na jakie miesiące 
wydał kolejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem 
i podpisem, na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC 
nie otrzymasz nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie 
otrzymasz sprzętu stomijnego na kolejny okres. (W przypad-
ku pierwszego zlecenia pierwsze rubryczki wypełni pracownik 
NFZ-etu zamiast lekarza). Potwierdzenia w NFZ-ecie możesz do-
konać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby: człon-
ka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Na wszelki wypadek 
napisz krótkie oświadczenie, że reprezentuje cię ktoś inny. 
Przygotuj także aktualny dokument ubezpieczenia oraz wypis 
ze szpitala.

 I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?
Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a potem 
dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta Za-
opatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić 
swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie już 
miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta będzie 
podpowiedzią, na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlecenie. 
Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZ- 
etu, aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i do-
stać nową KZC na kolejne 12 miesięcy.

 Co i ile mogę odebrać?
Ustawodawca określił jednoznacznie, że dla każdego rodzaju sto-
mii jest miesięczny limit kwotowy: kolostomia 300 zł,  ileosto-
mia 400 zł, urostomia 480 zł. Możesz go przeznaczyć na woreczki, 
płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. Poradą 
będą ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświadczenie ze 
względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem 
na różnorodność ich problemów, ale ostateczna decyzja zawsze 
należy do ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego sprzętu, 
i czas, na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt musi paso-
wać do twojej stomii.

 Ale jak zapanować nad czasem?
Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące, ale jeśli chcesz, 
możesz odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc lub dwa. 
Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu. To jest 
niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym stomikiem lub 
zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopasować inny 
zestaw. Musisz tylko pamiętać, że częstsze odbiory sprzętu wiążą 
się z większą liczbą wizyt u lekarza, bo do każdego odbioru po-
trzeba nowego zlecenia.

 Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?
Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czyli rozmiar 
sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgna-
cji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczę-
ściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najlepiej odebrać 
wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować, jak się sprawdza. 
Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby ułatwić sobie  
zamówienie  właściwego  zestawu  przy  kolejnej  realizacji.

 Gdzie mogę zrealizować zlecenie?
Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, 
który ma w swojej ofercie sprzęt stomijny, lub bezpośred-
nio u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział NFZ-tu publikuje 
na swoich stronach listę świadczeniodawców, u których moż-
na zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, że miewają 
go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.

 Czy wszędzie dostanę to samo?
Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynko-
wym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między sobą 
ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą ofertę, 
a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych marek 
w ramach tego samego zlecenia.

ZASADY REALIZACJI 
ZLECEŃ NA SPRZĘT 
STOMIJNY

Odpowiedzi na inne pytania znajdziesz 

w poprzednich numerach Po Prostu Żyj 

lub skontaktuj się:

biuro@stomalife.pl 
bezpłatna infolinia 800 633 463
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Jeśli opuszczasz szpital w grudniu ze zleceniem na grudzień, styczeń, luty 
twój kalendarz odbiorów sprzętu będzie wyglądał tak:

Co muszę zrobić:

 
 

grudzień, styczeń, luty

marzec, kwiecień, maj

marzec, kwiecień, maj

czerwiec, lipiec, sierpień

czerwiec, lipiec, sierpień

wrzesień, październik, 
listopad

wrzesień, październik, 
listopad

grudzień, styczeń, luty

 
  

 

grudzień, styczeń, luty

marzec, kwiecień, maj

- -

Kiedy to zrobić:
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Stomia? 
A co to takiego? 

Każda operacja chirurgiczna, nawet z pozoru prosta (choć takich 
nie ma), może generować powikłania. Wytworzeniu stomii to-
warzyszy zazwyczaj duży zabieg resekcji jelita lub podobny. 
Pacjent znajduje się niekiedy w ciężkim stanie, stąd sama opera-
cja i choroba stanowią dla niego duże zagrożenie. Już kilka razy 
padło stwierdzenie, że stomia jest niefizjologiczna. Co to ozna-
cza? Otóż to, że w warunkach zdrowia wydalanie stolca (lub 
przyjmowanie pokarmu) odbywa się w miejscach organizmu, 
które są do tego przygotowane poprzez odpowiednie mecha-
nizmy, a przede wszystkim dzięki obecności tkanki przeznaczo-
nej do kontaktu ze stolcem czy pokarmem. Jama ustna i odbyt 
to otwory naturalne, powstałe w wyniku rozwoju zarodka. 
„Dziura”, jaką wykonuje chirurg w powłokach brzusznych, aby 
wyprowadzić jelito lub wprowadzać sondę odżywczą, jest 
traktowana przez mechanizmy obronne organizmy jako rana. 
Skóra brzucha jest odporna na urazy mechaniczne, ale nie 
na enzymy czy inne substancje zawarte w stolcu. Powoli staje 
się więc jasne, czemu nawet najlepiej wykonana stomia będzie 
przyczyną powikłań.
W chirurgii powikłania najczęściej dzieli się na miejscowe 
i ogólne oraz wczesne i późne. Większość niekorzystnych 
następstw stomii to zmiany miejscowe. Powikłania ogólne 
wynikają raczej ze stanu pacjenta i rodzaju choroby. Przykła-
dowo niedożywienie w przebiegu raka powoduje zaburze-
nia gojenia ran, w tym oczywiście i stomii. Chory w podeszłym 

wieku jest bardziej narażony na pooperacyjne zapalenie płuc 
czy zawał serca. Omówimy więc raczej powikłania miejscowe, 
gdyż ogólne leczą kardiolodzy, interniści lub neurolodzy (uda-
ry). Wczesne pojawiają się, jak sama nazwa wskazuje, wkrótce 
po zabiegu. Często niestety wynikają z błędu operatora lub też 
z trudnej sytuacji śródoperacyjnej. Jakie to zatem powikłania? 
Niedokrwienie stomii. Wynika z co najmniej dwóch przyczyn. 
Pierwsza to złe przygotowanie fragmentu wyłanianego jelita. 
Jeśli zbyt szeroko usuniemy naczynia zapewniające ukrwienie 
końcowej części jelita, dochodzi do zasinienia, a nawet martwi-
cy jelita. Stomia musi być zatem obserwowana w pierwszych 
dniach po wyłonieniu (przezroczyste worki). Na szczęście 
niedokrwienie bardzo często, dotyczy tylko błony śluzowej, 
która ulega złuszczeniu, a na jej miejsce narasta nowa. Je-
śli jednak zmiany dotyczą całej grubości jelita, trzeba wykonać 
ponową operację i wyłonić zdrową część. Niedokrwienie może 
też występować w przypadku zbyt ciasnego otworu w powło-
kach. Po prostu ucisk powoduje zatrzymanie lub zmniejszenie 
napływu krwi. Częściej następstwem takiego stanu jest obrzęk 
jelita, wynikający z ucisku żył odprowadzających krew. Obrzęk 
ustępuje najczęściej sam po kilku dniach lub trzeba poszerzyć 
otwór (można zastosować znieczulenie miejscowe).
Krew w stomii zawsze budzi niepokój. Krwotoki niebezpieczne 
dla życia po wyłonieniu stomii zdarzają się bardzo rzadko, 
a jeśli wystąpią, to raczej nie dotyczą naczyń samej stomii. 

Tekst: Wojciech Szczęsny
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Niekiedy trzeba podkłuć lub skoagulować jakieś małe naczyn-
ko sączące krwią (wielu chorych przyjmuje leki przeciwkrzepli-
we). W dalszym okresie „używania” stomii mogą pojawić się 
pokrwawiania, związane z mikrourazami śluzówki. Krwawienie 
ze światła stomii (lub stolec zmieszany z krwią) zawsze wyma-
ga konsultacji z lekarzem.
Prawidłowa kolostomia, a zwłaszcza ileostomia, jest wypukła. 
Zapadnięcie stomii może wystąpić jako powikłanie wczesne 
lub późne. Śluzówka jelita, zamiast powyżej poziomu skóry, 
widoczna jest w głębi otworu. Przyczyną wczesną jest zbyt 
oszczędne uwolnienie jelita, które po prostu cofa sie w kierun-
ku jamy brzusznej. Może dojść do rozerwania szwów pomiędzy 
jelitem a skórą. Niekiedy udaje się podszyć jelito i powo-
li zaczyna się ono wyłaniać. Całkowite wpadnięcie, a zwłasz-
cza zaciekanie kału do brzucha, wymusza ponowny zabieg. 
Powikłanie to może także wystąpić w późniejszym okresie 
funkcjonowania stomii, zwłaszcza jeśli pacjent przytyje. 
Powiększająca się warstwa tkanki podskórnej powoduje, że 
jelito powoli zapada się w głąb. Rozwiązaniem są specjalne 
płytki stomijne typu „convex”, którymi można zaopatrzyć 
taką stomię. W przypadkach ekstremalnych trzeba wykonać 
reoperację.
W pewnym sensie z zapadnięciem współistnieje brak zro-
stu pomiędzy skórą a śluzówką jelita. Przyczyny tego wcze-
snego powikłania są rozmaite. Oprócz wspomnianego zbyt 
dużego napięcia jelita w grę wchodzi niedokrwienie, a także 
niedożywienie (brak białek powodujących gojenie rany). Le-
czenie zależy od przyczyny i niestety, w wielu przypadkach, 
wymaga interwencji chirurgicznej.
Jeśli nie wystąpią powikłania wczesne, pacjent opuszcza szpi-
tal. Najważniejszą sprawą jest nauczenie się obsługi sprzę-
tu przez samego pacjenta lub osobę opiekującą się nim. 
Jedną z najczęstszych przyczyn późniejszych problemów są 
błędy w aplikacji sprzętu. Źle docięta płytka, złe przygotowanie 
skóry, zbyt długi czas pozostawania niezmienionego sprzętu, 
to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Musimy być pewni, że 
wszystko rozumiemy, a w przypadku pojawienia się proble-
mów, nie wahajmy się zadawać pytań, nawet tych wydawałoby 

się najprostszych. Od tego zależy zdrowie nasze lub naszych 
bliskich.
Powikłania późne definiowane są jako powstałe po opuszcze-
niu szpitala lub co najmniej miesiąc po zabiegu. Najczęściej są 
to zmiany skórne wokół stomii. Przyczyn jest wiele. Uczulenie 
na dany sprzęt, zaciekanie wydzieliny pod płytkę, źle dopaso-
wany (przycięty) otwór w płytce i inne. Leczenie jest wielospe-
cjalistyczne i wymaga konsultacji dermatologa. Należy zacząć 
od oceny aplikacji sprzętu, a następnie – o ile to nie pomoże 
– zmienić go na produkt innej firmy. Leczenie miejscowe to do-
mena dermatologów. Bardzo ważne jest to, aby unikać używa-
nia do oczyszczania okolicy stomii takich substancji jak alkohol 
czy eter. Powodują one uszkodzenie naskórka i wręcz ułatwiają 
działanie szkodliwych czynników na skórę.
Poważnym problemem jest wypadanie stomii. Je-
śli jest ono minimalne i nie zaburza aplikacji sprzętu, 
można się wstrzymać z ingerencją. Jeśli jednak dochodzi do za-
burzeń pracy stomii czy trudności z zakładaniem worków, trze-
ba najczęściej wykonać zabieg korygujący.
Przepuklina okołostomijna to powikłanie późne, które, zda-
niem wielu ekspertów, występuje prawie zawsze. Wszystko za-
leży od długości życia ze stomią. Jak każda przepuklina – nie 
cofnie się ona sama. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, 
że będzie się powiększać i powodować trudności z aplikacją 
sprzętu. Może też dojść, jak w przypadku innych przepuklin, 
do uwięźnięcia i niedrożności jelit. Kiedy operować? Jeśli prze-
puklina powiększa się i zaczyna sprawiać kłopoty. Obecnie 
stosuje się kilka technik operacyjnych z użyciem siatek, w tym 
również operacje laparoskopowe. Nie są to zabieg łatwe, 
a prawdopodobieństwo nawrotu niestety istnieje. Każdy przy-
padek należy indywidualnie omówić z chirurgiem, mającym 
duże doświadczenie w tego typu zabiegach.

Podsumujmy zatem:

1. Stomia jest elementem leczenia chirurgicznego.
2. Jest często ceną za uratowane życie.
3. Jako niefizjologiczna może powodować 
powikłania.
4. Prawidłowa obsługa sprzętu (edukacja!) 
w znacznym stopniu redukuje niedogodno-
ści i powikłania. 
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Tomasz Panfic
Ileostomik. Od 2018 roku zdiagnozowany Colitis Ulcerosa, 
polipy na jelitach. Obecnie do zrobienia operacja polega-
jąca na usunięciu odbytu oraz przepukliny okołostomijnej. 
Mierzy się też dzielnie z depresją. Z wykształcenia magister 
turystyki, miłośnik sportu i ciuchów, a zwłaszcza butów! Ko-
cha dobre jedzenie. Pracuje jako przedstawiciel medyczny.

Sylwia Ostrowska 
Ma licencjat z kosmetologii. Obecnie pracuje na stanowi-
sku administracyjno-biurowym. Miłośniczka najnowszych tren-
dów oraz nowości w świecie mody, fryzjerstwa i kosmetologii.
W wolnych chwilach rozwija umiejętności robienia manicure 
oraz stawia na samorozwój.

Kacper Panfic 
27.06.2018  urodzony w Warszawie. 12 kilogramów szczęścia! 
Mały człowieczek pełen energii i chęci poznawania świata.

Bianca-Beata Kotoro: Tomku, kiedy poznaliście się 
z Sylwią...?
Tomasz Panfic: Kiedy ja byłem na etapie przejściowym, je-
śli chodzi o moją kondycję zdrowotną i moje kochane jelita.
B-BK: Czyli?
TP: Między względną remisją a względnym zaostrzeniem 
choroby jelitowej. Od początku starałem się nie ukrywać, że 
pewne problemy mogą nastąpić, ponieważ moje schorzenie 
ma taki, a nie inny przebieg. Natomiast bezwzględnie czułem 
w Sylwii olbrzymie wsparcie, choć zdawałem sobie sprawę, 
że ona nie do końca wie, co ją czeka ze mną, co nas razem 
czeka. Bo osoby, których to bezpośrednio nie dotyczy, nie są 
w stanie sobie wszystkiego wyobrazić czy poukładać. Co jest 
oczywiście normalną rzeczą, bo niby skąd mają to wiedzieć.
B-BK: Ale wy zaryzykowaliście?
Sylwia Ostrowska: Mieliśmy po prostu fajny związek i od 
początku wiedzieliśmy, że możemy na siebie liczyć i że na pew-
no przejdziemy przez to wszystko razem. 
TP: Nawet jak będzie ciężko.
B-BK: A ty, jak się w tym odnalazłaś?
SO: Tak jak Tomek wcześniej powiedział, nigdy nie miałam 
do czynienia z taką chorobą, więc to była nowość i ciągła nauka. 
Tomek przedstawił mi całą swoją historię chorowania i zdro-
wienia trwającą od kilkunastu lat. Starałam się też czytać na ten 
temat oraz wiele razy rozmawiałam z rodzicami Tomka. 
B-BK: I?
SO: Stwierdziłam jasno, że choroba nie może być przeszko-
dą, z powodu której nie może się połączyć dwoje ludzi. Od 
pierwszego wejrzenia wiedzieliśmy, że to jest TO, i podjęliśmy 
decyzję, że będziemy razem. Poczuliśmy tak zwaną miętę, 
która trwa do tej pory! Jesteśmy szczęśliwi ze sobą, więc, jak 
widać i słychać, choroba nie jest wyznacznikiem, że człowiek 
nie może być szczęśliwy. 
B-BK: Nie było żadnych wątpliwości? Naprawdę wszyst-
ko było takie proste i oczywiste? 
SO: Może na początku nie do końca wiedziałam, z czym się 
to wiąże i czym może się skończyć, i że będzie operacja, której 
konsekwencją będą dodatkowe rzeczy, mające wpływ na jesz-

Rozmawia: Bianca-Beata Kotoro

Kochać bezwarunkowo!
Wywiad z Tomaszem Panficem 
i Sylwią Ostrowską
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stworzyć dobrego, rodzinnego życia, kiedy odwróciłem się 
od znajomych, a oni ode mnie. Co obecnie jestem w stanie 
zrozumieć, ponieważ przebywając w towarzystwie osoby tak 
negatywnie nastawionej do świata, bardzo silnie odczuwamy 
jej nastawienie i energię. 
B-BK: Sylwio, ale ty sobie poradziłaś, choć łatwo nie było, 
nie uciekłaś?
SO: Było nawet bardzo ciężko, ale wspierałam go, a on, 
wbrew temu, co mówi, to samo robił dla mnie. Starałam się 
bardzo, aby wrócił do normalnego życia i funkcjonowania. 
Jak mantrę powtarzałam, że zawsze będę obok niego, i nie 
wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Szukaliśmy w so-

bie tej siły wzajemnie. Tomek jest osobą upartą (śmiech), 
która dąży do celu! Po dniach słabych, przychodziły te, 

kiedy mówił, że to jest to, czas wstać, ruszyć się i żyć. 
B-BK: Zapewne pojawienie się syna było kolej-

ną wspaniałą iskrą.
TP: Dzięki której chce się wstawać i pokazy-

wać, jak wygląda ten nasz świat. 
B-BK: A wsparcie innych chorych, 

rozmowy z nimi?
SO: Wiele osób do Tom-

ka pisało i pisze. Ludzie mają 
podobne problemy, a on 

jest takim światełkiem 
w tunelu. Człowiek 
z tą samą chorobą 

nie umie sobie pora-
dzić, a tu widzi, że inny 

walczy i ćwiczy jak niejeden 
w pełni zdrowy! To nie oznacza, 

że wszystkie dni są teraz tylko do-
bre, czasami Tomek musi odpuścić. 

Ale on ma siłę charakteru i bez znacze-
nia jest, czy to będzie trwało rok, dwa – on 

na pewno to osiągnie. Jest silny, uparty i za-
radny. Siłownia go motywuje do działania i po-

zwala wejść w inny świat. 
B-BK: Co powoduje, że masz taką siłę i akceptację 

tego wszystkiego, co się dzieje w waszym związ-
ku i dookoła?

SO: Zaufanie, zdecydowanie zaufanie. Wiadomo nie od dziś, 
że jak się komuś ufa i jak się tę osobę kocha, to wszystko się 
udaje. Myślę, że jesteśmy na tyle dorośli i wiemy, czego chce-
my, aby nie myśleć i nie brać pod uwagę, że coś negatywne-
go może się wydarzyć w naszym związku, w naszej relacji. 
B-BK: Tomku, jak słyszysz o tym zaufaniu, czy coś chciałbyś 
dopowiedzieć?
TP: Że jestem szczęściarzem! Że mam fantastyczną partnerkę! 
Cudownego syna. Potwierdzam, że zaufanie jest fundamen-
tem. Fundamentem na każdej płaszczyźnie życia – zarów-
no prywatnego, jak i zawodowego. 
B-BK: Obecnie stałeś się osobą publiczną, rozpoznawaną 
i podziwianą.
TP: To nie był mój cel. Choć to jest oczywiście sympatyczne. 
Od początku zależało mi na pomaganiu innym. Wszelkie sesje 
zdjęciowe, wywiady, filmiki, wystąpienia na konferencjach 
czy seminariach traktuję jako różne formy i metody wsparcia. 
Wychowano mnie na skromną osobę, staram się taką być 
i pozostać, i mam nadzieję, że nigdy nie wpadnę w próżność 
i pychę. Pozytywne zmiany w moim ciele po treningach i mo-
dyfikacji stylu żywienia bardzo mnie cieszą, ale w środku wciąż 
jestem i chcę być Tomkiem.

cze kolejne. Systematycznie dowiadywałam się czegoś no-
wego. Wspierała mnie moja mama i mówiła mi, żebym nie 
przekreślała czegoś, co owocuje. Daliśmy sobie czas.
B-BK: Długi?
SO: (Śmiech) Tak, po 5 miesiącach byliśmy już zaręczeni.
TP: Czyli ekspresowe i bardzo naturalne. Choroba nie by-
ła żadną przeszkodą, żeby stworzyć rodzinę. 
B-BK: Są zaręczyny i plany...
TP: Och tak, mieliśmy ustalone wszystkie dalsze kroki. 
W te plany wkroczył mały człowieczek. „Pojawił się” na na-
szej drodze i wszedł idealnie w datę ślubu, z rozstrzelałem 
trzydniowym (śmiech). Więc wspólnie podjęliśmy decyzję, 
że jeżeli to ma być dzień do zapamiętania na całe życie, 
to termin trzeba przesunąć, a plany zweryfikować. 
SO: Formalizacja jest w drobnym zawieszeniu.
TP: Ale nadal jesteśmy ze sobą w pełni szczęśli-
wi i wciąż mamy te same plany bycia ze sobą. 
Jesteśmy szczęśliwą rodziną, która obecnie 
większość sił i energii przekierowała na cu-
downego, małego człowieczka. I aby 
było jasne, brak ślubu absolutnie nie 
wpływa na nasze życie. Świetnie 
się dogadujemy i uzupełniamy. 
Czasami pojawiają się jakieś 
małe problemy lub nie-
snaski, ale rozwiązu-
jemy to na bieżąco. 
Ja czasem jestem 
nieznośny, niestety 
z racji tego, że mam mały 
bałagan w hormonach, usu-
nięte całe jelito, a więc wciąż 
mierzę się z moimi demonami, 
stanami depresyjnymi czy emocjami, 
które bywają dość destrukcyjne. Ale 
jak do tej pory – wchodzę w te właściwe 
drzwi i idę do przodu. 
B-BK: Spełniając po drodze swoje marzenia...
TP: Tak! Jak wiesz, siłownia zawsze była spełnie- 
niem moich marzeń, a jednocześnie przez chorobę 
– czymś nieosiągalnym. Trzy miesiące systematycznie 
chodziłem na treningi, a kolejne dwa do nawet sześciu nie 
było mi wolno. Koszmar. Wyglądało to tak – start i długi stop, 
niby wracasz i odbudowujesz się, ale po chwili nie możesz.
B-BK: A po wyłonieniu stomii?
TP: Załamanie w postanowieniach i dość długo sobie przesta-
wiałem w głowie, żeby zacząć kolejny raz, znów od początku, 
ale tym razem ze stomią. Działało to dość destrukcyjnie, 
świadomość, że gdyby nie ta sytuacja ze zdrowiem, to już 
bym był daleko. Liczba wymuszonych przystanków i wracanie 
do punktu wyjścia były czasami bardzo ciężkie.
B-BK: Ponieważ trzeba było budować wszystko od nowa.
TP: I od nowa, w kółko, bez tego upragnionego efektu. Choć 
wiadomo, że pamięć mięśniowa zostaje i dużo łatwiej jest coś 
odbudować niż zbudować od postaw. Co nie zmienia faktu, 
że jest to proces długotrwały.
B-BK: Wymagający dyscypliny i zaangażowania.
TP: Zdecydowanie. Jednak właśnie powrót do trenin-
gów i ćwiczeń wpłynął na mnie terapeutycznie i pomógł 
mi wydźwignąć się z takiego najgłębszego mroku, depresji, 
kiedy mogłem przez cały dzień wgapiać się w jeden punkt. 
Całkowicie mi wtedy nie przeszkadzało, że ten bezcenny czas 
mija. Był moment, kiedy zatraciłem siebie i nie potrafiłem 

Kochać bezwarunkowo!
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B-BK: Skąd czerpiesz siłę?
TP: Z domu rodzinnego... Choć może niektórych zdziwi infor-
macja, że przez lata borykałem się z wieloma kompleksami. 
I sam nie wiem, z czego one wynikały. Ale pewnie wyzbyłem 
się większości, bo zawsze mogłem liczyć na najbliższe osoby. 
Poza tym mam taki charakter, że umiem słuchać, co mówią 
inni, lubię rozmawiać. Trenuję po to, aby stać się lepszą wersją 
siebie, dla mnie i moich najbliższych. Ale nie trenuję po to, aby 
wzbudzić podziw lub chęć ślepego naśladowania. 
B-BK: A co jest złego w tym, aby inni cię podziwiali i chcie-
li naśladować? Przecież robisz Dobrą Robotę.
TP: Trudno mi taką perspektywę przyjąć. W pełni próbuję 
oddać się pomocy innym i robię to autentycznie, z poczu-
cia misji. To jest we mnie bardziej na podłożu mentalnym. Mam 
wewnętrzną potrzebę wczucia się w drugą osobę. Oddania ka-
wałka siebie. A wynika to z tego, że jak byłem po operacji, nie 
miałem, gdzie uderzyć. Zazwyczaj nie analizuję, tylko dostoso-
wuję się do danej sytuacji, to oznacza – „mam wyłonioną sto-
mię, co mogę, a czego nie”. Obecnie robię wszystko, aby moje 
życie i komfort zoptymalizować, dostosowując się do danej 
sytuacji. Ale czy uważam się za osobę godną naśladowania? 
Nie wiem, naprawdę nie wiem.
B-BK: Moim zdaniem tak. I będę się przy tym upierać.
SO: Ja również! 
B-BK: Chciałabym wrócić do kwestii pojawienia się wasze-
go syna.
SO: Do tej życiowej niespodzianki!
TP: Od samego początku bardzo się ucieszyliśmy z tej wia-
domości i, mówiąc szczerze, nie czyniliśmy kroków, aby tej 
niespodziance zapobiec albo do niej nie dopuścić. Mieliśmy 
świadomość, że prawdopodobnie jest szansa na poczęcie 
dziecka. Jesteśmy rówieśnikami, mamy po trzydzieści lat i na-
stał idealny moment na to, aby powiększyć rodzinę. I tak się 
stało. 
SO: Oboje jesteśmy osobami sprawnymi, pracujący-
mi i mającymi możliwość zapewnienia dziecku godnych wa-
runków do rozwoju.
TP: A jeżeli chodzi o emocje, jakie temu towarzyszyły? Różne. 
Zwyczajne obawy, czy sobie z tym poradzę, czy będę dobrym 
ojcem i czy dziecko będzie szczęśliwe, że ma takiego tatę. 
Pamiętajmy, że moje emocje dość mocno zostały stonowane 
po usunięciu jelita. Czasem wydaje mi się, że znam emocje, ale 
jestem ich nauczony, tak jakbym wkładał je do odpowiedniej 
szuflady. Ale czasem zastanawiam się, czy ja faktycznie tak 
czuję, czy jest we mnie jakaś cząstka spontaniczności...a na ile 
to pamięć i wyuczenie... Takie pytania mnie nachodzą. 

Wychowano mnie na skromną osobę, staram się taką być i pozostać, i mam 
nadzieję, że nigdy nie wpadnę w próżność i pychę. Pozytywne zmiany w moim 
ciele po treningach i modyfikacji stylu żywienia bardzo mnie cieszą, 
ale w środku wciąż jestem i chcę być Tomkiem.
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B-BK: A więc, jak okazujesz radość i zadowolenie?
TP: U mnie radość jest dość krótkotrwała, na zasadzie takie-
go pozytywnego wybuchu, a jak dym uleci – chmura opada. 
Czasem nie potrafię powiedzieć, co mi sprawia radość, po-
mimo że ludzie mi bliscy są dla mnie najważniejsi i to wiem 
na sto procent. Oni mogą zawsze na mnie liczyć. Wspaniale się 
czuję, kiedy mogę komuś sprawić przyjemność. Nie zapomi-
nam też o sobie. Gdy jestem na treningu, endorfiny się wydzie-
lają. Żałuję, że nie mam spichlerza, aby je wtedy magazynować 
i składować. 
B-BK: A gdy myślisz o świętach, to z czym ci się kojarzą? 
TP: Przede wszystkim ze spędzaniem czasu z rodziną. 
Z osobami, z którymi z powodu pędu i pracy nie mogę spo-
tkać się na co dzień, pomimo tego, że mieszkają tuż obok, 
wszyscy moi najbliżsi są z Warszawy i okolic. Wtedy mogę 
ich przytulić, poklepać po plecach. Jestem zwolennikiem 
wyrażania emocji w bezpośrednich spotkaniach, nie przez ko-
munikatory. Tak więc okres świąteczny, zimowy jest dla mnie 
bardzo energetyczny. 
B-BK: Co chcielibyście dostać od Mikołaja?
SO: Przede wszystkim nasze myśli związane z prezentami krą-
żą wokół naszego małego księcia. Chyba nie mamy jakichś 
dużych wymagań. Bardziej wolimy sobie dawać i robić jakieś 
drobiazgi bez żadnych okazji. 
TP: Nie jestem fanem owczego pędu, więc bez wzglę-
du na okazję, kiedy jestem w sklepie i widzę jakąś rzecz, któ-
ra sprawi przyjemność mojej drugiej połówce, po prostu jej 
to kupuję. Chyba nie potrzebuję do tego żadnego dodatkowe-
go bodźca czy innej ideologii, jeśli tylko mam możliwość i je-
stem wstanie sobie na to pozwolić, to kupuję, także dla siebie, 
a więc w miarę na bieżąco spełniamy nasze zachcianki (śmiech).
B-BK: Bądźcie przez chwile materialistami i podajcie listę 
prezentów. 
TP: Ok, zamykam oczy i wyliczam. Zapisuj. Egzotyczne rzeczy 
do jedzenia. Wykwintne i wyrachowane. Koszule te sportowe 
oraz te na co dzień. Fajne buty albo nietuzinkowy pasek. Uff. 
To wszystko. 
SO: Ponieważ pracuję w branży kosmetycznej i złapałam 
bakcyla, a więc chętnie chciałabym dostać bogaty, profesjo-
nalny sprzęt do manicure’u i malowania paznokci. Na tę chwilę 
tego typu rzeczy wzbudziłyby we mnie dużą radość. Bo wiem, 
że po powrocie z urlopu macierzyńskiego będę się rozwijać 
w tym kierunku. Sprawia mi to obecnie wielką frajdę.
B-BK: A czego życzycie ludziom?
SO: Aby kochali się bezwarunkowo. Jeśli kocha się bezgranicz-
nie i chce się z daną osobą tworzyć rodzinę – nie ma rzeczy 
i pragnień niemożliwych. 
TP: Aby nie robić nic wbrew sobie, a jeżeli na czymś nam za-
leży – to żeby znaleźć mimo trudności taką iskrę, która będzie 
się tlić także przy największym wietrze, a nawet sztormach. 
Żeby zawsze do czegoś dążyć! Aby zrobić wszystko, by póź-
niej stanąć przed lustrem i powiedzieć – zrobiłem wszystko, 
co mogłem. •
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Rozmawia: Anna Kamińska 
Zdjęcia: z archiwum Marianny Kowalewskiej

Wywiad z Marianną Kowalewską

Utulam 
to, co 
za mną

Marianna Kowalewska: Cześć. Jestem Marianka Kowalew-
ska i jestem stomikiem – mówię w gronie zaufanych osób, gdy 
wśród nas pojawia się ktoś nowy. Po chwili wszyscy się śmieją, 
a potem tłumaczymy, że to nie jest żart.
Anna Kamińska: Czy nazywa pani w jakiś szczególny spo-
sób swoją stomię? 
MK: Mówię czasem: stomka. (śmiech) 
AK: Zdrobniale. 
MK: Tak. Jest też takie określenie, odnoszące się do wyglą-
du i wielkości stomii, którego używa wiele osób: róża, któ-
ra jeszcze jest w pączku. 
AK: Na woreczek też są takie ładne określenia? 
MK: On jest jak kobieca torebka – cały czas nosisz ją przy 
sobie. To jest takie moje porównanie, bo ja o woreczku, tak 
jak o mojej stomii – myślę z czułością. A nie na przykład ze 

złością, że muszę ten woreczek ciągle przy sobie mieć. Kiedy 
po raz pierwszy po operacji wyłonienia stomii zobaczyłam 
na swoim ciele woreczek, taki zwykły, medyczny, klasyczny 
model w kolorze skóry, pomyślałam nawet – to jest ładne! Nie 
wiedziałam przed operacją jak to wszystko będzie wyglądać 
na ciele, bo nikt mi tego nie pokazywał i nie tłumaczył. Liczy-
ło się to, by udała się operacja i żebym była zdrowa i mogła się 
cieszyć życiem, ale raczej nie spodziewałam się na skórze 
niczego pięknego. A okazało się, że ten woreczek to jest coś 
minimalnych rozmiarów, estetycznego, i dosyć naturalnie wy-
glądającego na ciele, więc to było dla mnie miłe zaskoczenie. 
AK: Czy to jest łatwe w obsłudze? 
MK: Na początku było mi trudno. Pielęgniarka w szpitalu po-
kazywała mi, jak zmieniać woreczek, gdy byłam w pozycji sie-
dzącej, i wytłumaczyła mi, jak to robić z lusterkiem w ręku, ale 

Marianna Kowalewska jest znana z kryminalnego serialu TVN Pułapka, w którym brawuro-
wo zagrała rolę licealistki Ewy Maj. Ma 23 lata i właściwie od najmłodszych lat była skaza-
na na aktorstwo, ponieważ pochodzi z artystycznej rodziny. Jej tata to Maciej Kowalewski, 
aktor i reżyser filmowy oraz teatralny, natomiast mama to aktorka Edyta Torhan. Ma o rok 
starszą siostrę Zofię, która również wybrała filmową drogę kariery i została reżyserską. 
Mało kto wie, że jeszcze kilka lat temu aktorka zmagała się z poważną chorobą. Była goto-
wa nawet na śmierć. Dzisiaj cieszy się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 
Stworzyła firmę odzieżową „Tutti” z myślą o kobietach, gdyż jej zdaniem na rynku brako-
wało produktów, które uwzględniałyby kobiety ze stomią. 

www.tutti.store
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potem w domu zupełnie nie wiedziałam, jak mam sobie z tym 
radzić. Popłakałam się wręcz z bezradności. Zaczęłam to jednak 
oswajać. Z każdym dniem było co raz lepiej, po prostu obserwo-
wałam, co się dzieje, i po kilku tygodniach już wszystko na ten 
temat wiedziałam. Dziś wymieniam woreczek na stojąco, robię 
to bardzo sprawnie, potrzebuję na to kilku minut i mogę to  
zrobić wszędzie. 
AK: Nawet w czasie pracy na planie serialu? 
MK: Tak, chociaż… w związku z tym, że nikomu do tej pory 
nie mówiłam, że mam stomię, oprócz kostiumografek, które 
musiały o tym wiedzieć, by nie wybierać dla mnie na przykład 
bluzek z odkrytym pępkiem. Był to dla mnie jednak dyskom-
fort. W czasie kręcenia sceny, gdy toaleta była oddalona od 
planu o kilometr, musiałam jednak trochę kombinować… I uda-
wałam na przykład, że wypiłam dużo wody i muszę skorzystać 
natychmiast z WC, a tak naprawdę musiałam wymienić 
woreczek. To jest dla mnie dość uciążliwe, by to dalej ukry-
wać, dlatego chciałabym to wreszcie powiedzieć publicznie, 
by na przykład móc zastrzec sobie w kontrakcie, że czasem 
potrzebuję na planie krótkiej przerwy. Potrafię wyregulować 

wymianę woreczka, wiem, kiedy zjeść – o której 

godzinie, tak by potem 
nie szukać toalety – 
ale mimo wszystko: 
plan filmowy to jest 
żywioł i chciałabym 
mieć taki komfort, by 
w razie potrzeby odda-
lić się na minutę. Życie 
z tajemnicą, że jestem 
stomikiem jest trudne 
dla mnie jako aktorki, 
która pracuje ciałem. 
Chcę to w końcu uczci-
wie powiedzieć, mieć 
to za sobą, uciąć plot-
ki, że mam coś na ciele, 
wyjaśnić tę sytuację 

i już dłużej się nie ukrywać. 
AK: Jak długo żyje pani z tajemnicą? 
MK: Trzy lata. W 2016 roku miałam operację wyłonienia stomii. 
AK: Nie boi się pani tego upubliczniać?
MK: To jest dla mnie trudna decyzja, bo nie wiem, czy to mnie 
nie wykluczy z zawodu, ale ryzykuję. Ile można żyć z plastrem 
przylepionym do ust? To jest męczące. Chcę się od tego uwol-
nić, przestać żyć w strachu, by czegoś nie powiedzieć, nie 
zrobić, nie zdradzić tego, co mam na ciele. Musiałam trzymać 
język za zębami w szkole teatralnej przed kolegami i przed 
wykładowcami – bo moi rodzice aktorzy ostrzegali mnie, że 
w tym zawodzie przyznawanie się do przebytych chorób ni-
czemu nie służy, a tylko szkodzi. Udawałam więc przed profe-
sorami z akrobatyki, od tańca, od wiersza, że wszystko jest OK, 

nosząc szerokie ubrania, bo bałam się, że zostanę usunięta ze 
szkoły albo w jakiś sposób na starcie naznaczona lub przekre-
ślona jako osoba nie zawsze gotowa do wykonywania zawodu. 
Ukrywałam się przed kolegami z pracy, z planu serialu Pułap-
ka i na castingach, ale też przed widzami. Chciałabym przerwać 
tę spiralę milczenia. Mam po prostu nadzieję, że spotkam się 
ze zrozumieniem ze strony innych twórców i reżyserów, którzy 
będą chcieli mnie zatrudnić, bo stomia nie wyklucza mnie 
z normalnego życia ani z wykonywania zawodu aktora. Ze 
stomią mogę mówić, śpiewać, grać na scenie i na planie, upra-
wiać sport. Ja ćwiczę jogę, uprawiam pilates, biegam, pły-
wam, jeżdżę na rowerze, mogę jeździć konno i podejmować 
wszelkie aktywności, które mogą mi się przydać w pracy. 
A jeśli ktoś będzie chciał, żebym na planie się rozebrała za-
wsze można zastanowić się, jak daną scenę pokazać albo za-
stąpić mnie dublerką. Nie ma przeszkody, który byłaby nie 
do przeskoczenia – to jest moje życiowe motto. Jeśli ktoś jest 
mądrym człowiekiem, to jako reżyser na pewno zrozumie, że 
jestem normalną dziewczyną, tylko miałam różne kłopoty ze 
zdrowiem i stomia jest konsekwencją tych kłopotów. Na planie 
jest przecież tak jak w życiu: gdy nie można „wejść” drzwiami, 
to można oknem, a jak nie można oknem, to można kominem, 
zawsze z każdą sprawą można sobie poradzić. My w Polsce 
boimy się tematów tabu, nie mamy odwagi, by mówić o sobie, 
boimy się oceny innych i nie chcemy podejmować ryzyka. 
A ja myślę, że bycie odważnym, szczerym wobec siebie i in-
nych oraz uczciwym, ma swoją wartość. To, aby postępować 
w zgodzie ze sobą, jest drogą do szczęścia w życiu. Mam taką 
filozofię, że swoje doświadczenia życiowe należy utulać, a nie 
je przekreślać, niezależnie od tego, przez jakie kłopoty ze 
zdrowiem się przeszło i jak się wygląda. Największy prezent, 
jaki możemy sobie dać, to postawić na siebie i swoją histo-
rię, w pełni się akceptując. Nie można rezygnować z siebie, 
ani z planów na życie tylko dlatego, że ma się stomię, tylko trze-
ba to potraktować naturalnie: taka jest moja historia, każdy 
człowiek ma swoje doświadczenia i swoją drogę. We mnie jest 
pełna akceptacja tego, że ją mam, i podobnie jak inni ludzie, 
którzy przechodzili różne perturbacje zdrowotne, uważam, 
że mam prawo do pełnego, radosnego i szczęśliwego życia. 
Mam poza tym wsparcie w mojej agentce, która zajmuje się 
moimi sprawami zawodowymi, w moim narzeczonym, w moich 
rodzicach, którzy wiedzą, ile mnie kosztuje „ukrywanie się” 
przed kolegami z pracy. Liczę na mądrość reżyserów i na to, 
że prawda wyzwoli mnie z dyskomfortu, w jakim teraz żyję, 
utrzymując wszystko w tajemnicy. 
AK: Wyobrażam sobie, jak bardzo musiało to być uciążliwe 
z tym udawaniem na planie i jaki to jest problem, by się 
ciągle ukrywać, dla aktora…  
MK: Tak, chociaż gorzej niż na planie było na przykład na base-
nie... Kiedyś przebierałam się w szatni, osłaniając ciało ręczni-
kiem oraz mój woreczek i w tym momencie podeszła do mnie 
jedna pani i, przyglądając mi się, zapytała: To pani jest tą Ewą 
z Pułapki? (śmiech). 
AK: Z woreczkiem można więc śmiało pływać?! 
MK: Pewnie! Wystarczy go zabezpieczyć przed tym, by nie 
dostawała się do środka woda i zakryć pod jednoczęściowym 
kostiumem kąpielowym. Jeśli jest on odpowiednio dobrany: 
tzn. niezbyt mocno wycięty, to bez problemu wszystko kryje. 
Stomia to naprawdę nie jest nic strasznego, jak nam się po-
wszechnie wydaje! To od nas zależy, jak będziemy ją traktować. 
To jest wyłącznie kwestią naszego podejścia i tego, co mamy 
w głowie: czy ograniczenia, czy raczej możliwości, jakie stwa-
rzamy sobie, by z nią żyć.

Ile można żyć z plastrem 
przylepionym do ust? To jest 

męczące. Chcę się od tego uwolnić, 
przestać żyć w strachu, by czegoś nie 
powiedzieć, nie zrobić, nie zdradzić 
tego, co mam na ciele. 
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AK: A z jakiego powodu wyłoniono u pani stomię? 
MK: Zachorowałam na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
Choroba zaatakowała mój organizm dość nagle pewnego lata, 
w wakacje, między gimnazjum a liceum. Trafiłam do lekarza, 
bo zaczęłam cierpieć na bóle brzucha, biegunki, schudłam 
i ponadto pojawiła się krew w stolcu.  Wtedy zaczęto podej-
rzewać u mnie nowotwór jelita grubego. Atak choroby był 
taki, że szybko musiałam położyć się do szpitala. Zaczęłam 
brać sterydy, po których wypadały mi włosy i łamały się 
paznokcie, nie mówiąc o kompletnym rozregulowaniu całe-
go organizmu. Okazało się na dodatek, że uzależniam się od 
sterydów, więc w końcu z nich z lekarzami zrezygnowaliśmy. 
A potem były kolejne terapie farmakologiczne, podejmo-
wane, by leczyć wrzodziejące jelito. Ale one też nie działały. 
Próbowałam wszystkiego: leki osłonowe, czopki, wlewki itp. 
W szpitalu byłam stałym gościem, więc do liceum chodziłam 
w kratkę, wszystko przez cały okres mojego liceum kręci-
ło się wokół walki z chorobą. Wszystkie te eksperymenty nie 
przynosiły jednak skutku, bo towarzyszących tej chorobie 
biegunek było co raz więcej i coraz mniej mogłam jeść. 
W drugiej klasie liceum ważyłam 35 kg przy wzroście 
165 cm, zostały ze mnie sama skóra i kości. Nie miałam 
prawie włosów na głowie, przestałam miesiączkować. 
40-50 razy dziennie biegałam do toalety. I takie okresy 

nasilenia się choroby pojawiały się non stop. Nie byłam 
więc nastolatką, która może chodzić do szkoły i na zaję-
cia pozalekcyjne, ani spotykać się z kolegami zwyczajnie 
po lekcjach, bo wciąż mi coś dolegało. I coraz mniej mo-
głam jeść, bo ani nie mogłam próbować niczego słod-
kiego, ani ostrego, ani smażonego, ani ciężkostrawnego, 
ani glutenu, ani jak się potem okazało nabiału… Horror. 
Jadłam głównie gotowaną marchewkę i indyka. Lekarze 
kazali mi pić nutridrinki na bazie nabiału, takie wzmacniające 
napoje, by nadrobić kalorie, a to był, jak się potem okazało, 
błąd, bo nie toleruję mleka. A po nim miałam biegunki i im 
więcej biegunek, tym częściej trafiałam do szpitala. I to lecze-
nie nie dawało żadnych rezultatów. To było takie błędne koło. 
W końcu zdecydowaliśmy się z rodzicami na terapię ziołową, 
po której trochę lepiej się czułam, ale i ona nie rozwiązała pro-
blemu. Nie uzdrowiło mnie to, ale rzadziej bywałam wtedy 
w szpitalu, można więc powiedzieć, że przyniosło mi to jedynie 
na kilka miesięcy ulgę. 
AK: Kiedy choruje ktoś w rodzinie, choruje cała rodzina. 
Czy tak było też w pani przypadku? 
MK: Tak, ja cierpiałam, a dodatkowo widziałam bezradność 
w oczach mojej mamy, mojego taty i siostry, którzy zostawia-

li swoje zajęcia i przyjeżdżali do mnie do szpitala, aby mnie 
wspierać, czuwając bardzo często przy moim łóżku.
AK: Pochodzi pani z artystycznej rodziny, poza tym, że 
rodzice są aktorami, pani starsza siostra reżyseruje. Czym 
była Pani choroba dla waszej rodziny?
MK: Moja mama prawie przestała pracować, rezygnowa-
ła z wielu propozycji, co w przypadku zawodu aktorki kończy 
się tym, że te oferty pracy przestają się pojawiać. W oczach 
siostry i taty widziałam natomiast psychiczne zmęczenie. 
To było bardzo trudne doświadczenie dla całej mojej rodziny, 
bo ja nagle z radosnego, pełnego życia dziecka stałam się 
przewlekle chorą nastolatką, która zamiast przeżywać emocje, 
związane z dojrzewaniem, staje się kimś kompletnie wycofanym 
z życia. I wszyscy w rodzinie obserwowali ten proces. Chciałam 
grać i być aktorką, to było moje marzenie od dzieciństwa, 
ale kiedy w lepszych momentach pojawiałam się w tamtym 
czasie na castingach ludzie patrzyli na mnie jak na chodzące-
go nieboszczyka i pytali się, czy za chwile nie zemdleję. Z ra-
dosnego, pełnego życia i otwartego na świat dziecka stałam 

się kimś, kto zakrywa w szerokich bluzach swoje ciało, 

z którego zostały same kości, i nie ma już w sobie takiej ra-
dości życia. Choroba zaczęła zagarniać mój okres dorastania, 
taki najpiękniejszy czas w życiu chyba każdego człowieka, 
a bliscy byli tego świadkami. Starali się mi pomóc, biegając ze 
mną od lekarza do lekarza, z kolonoskopii na kolonoskopię, ale 
to nic nie dawało, nie wiadomo było jak mi pomóc, co jeszcze 
można w tym kierunku zrobić.    
AK: Matura? 
MK: Zdałam. Między jednym a drugim pobytem w szpitalu uda-
ło mi się zrobić maturę. A tuż po niej zdawałam do łódzkiej 
filmówki na wydział aktorski. W czasie egzaminów wstępnych 
dostałam się nawet do trzeciego etapu, ale wtedy egzaminato-
rzy powiedzieli mi jednak, że jestem bardzo chuda i wyglądam 
tak, jakbym na coś chorowała… i że chyba jest coś nie tak. I że 
oni nie mogą zaryzykować przyjęcia mnie do szkoły, bo widzą, 
że ja powinnam się najpierw wyleczyć... Załamałam się, gdy 

to usłyszałam. Bo to było tak straszne dowie-
dzieć się: jesteś dobra, ale nie dostajesz się 
do szkoły, bo jesteś za chuda, że kompletnie 
straciłam na cokolwiek nadzieję. 
AK: Myśleli pewnie, że cierpi pa-
ni na anoreksję. 
MK: Tak. Ja ukrywałam w czasie egzaminów, 
że jestem chora, starałam się być dziel-
na i zgrywałam chojraka, ale rzeczywistość 
była taka, że choroba zamknęła mi wtedy 
w końcu drogę do studiowania. I widziałam, 
jak zabiera mi po kolei moje marzenia i od-
biera wszystko. W końcu po czterech latach 
choroby, zmagań z jedzeniem, niejedzeniem, 
szpitalami, badaniami i terapiami trafiłam 
w stanie krytycznym do szpitala. Zwiększy-

Nie byłam więc nastolatką, któ-
ra może chodzić do szkoły i na zajęcia pozalek-
cyjne, ani spotykać się z kolegami zwyczajnie 
po lekcjach, bo wciąż mi coś dolegało. 
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ła się ilość biegunek, pojawiły się też wymioty i omdlenia, 
a waga spadła do 32 kg. Lekarze zaproponowali mi wtedy le-
czenie eksperymentalne to znaczy zaaplikowali mi biologiczne 
leki ściągnięte z Anglii. Miałam być po nich zdrowa jak ryba, 
a jednak nic się po nich nie poprawiło. Jelito grube miałam tak 
owrzodzone, że już nic na nie działało i lekarze postanowili mnie 
operować, bo groziło mi pęknięcie jelita i śmierć. Okazało się, 
że jedynym wyjściem z sytuacji jest operacja, wycięcie frag-
mentu jelita lub całości i wtedy ewentualne wyłonienie stomii. 
Pamiętam do dziś ten moment tuż przed operacją, kiedy nie 
było wiadomo, jak to się wszystko skończy, a ja byłam już 
wykończona przewlekłymi bólami, wybuchami płaczu i całym 
cierpieniem, jakie powodowała od paru lat ta choroba. Mój 
stan zmęczenia wszystkimi doświadczeniami był tak dojmu-
jący, że byłam gotowa w tamtym czasie na wszystko, nawet 
na śmierć. To była dla mnie absolutnie graniczna sytuacja. Ze 
wszystkim byłam pogodzona, byle już nie doświadczać bólu, 
umęczenia i nie cierpieć. Nie zapomnę, gdy siostra trzęsą-
cymi dłońmi pomagała mi się umyć przed operacją w kom-
pletnej ciszy, bo nie były wtedy nam potrzebne już żadne 
słowa, tylko jedynie właśnie ta cisza. Przed operacją żegnałam 
się z rodziną tak, jak byśmy mieli się nigdy nie zobaczyć. 
I potem położono mnie na zimnym stole operacyjnym, kładąc 
na niego ciało niczym mięso, i po jakimś czasie obudziłam się 
z wyłonioną stomią. W czasie operacji okazało się, że nie da się 
uratować nawet fragmentu jelita grubego. Wszystko zosta-
ło usunięte. Dlatego wyłoniono stomię.
AK: Jakie to jest uczucie, gdy widzi się ją po raz pierwszy? 
MK: Kiedy byłam jeszcze przed operacją w ogóle nie przejmo-
wałam się stomią, najważniejsze było dla mnie to, żeby zniknął 
towarzyszący mi nieustająco ból brzucha i inne nieprzyjemno-
ści i żebym mogła wreszcie zacząć normalnie żyć. I po operacji, 
kiedy przeszły te dolegliwości, związane z zabiegiem i zagoiły 
się szwy, bardzo szybko okazało się, że jestem wolna od bó-
lu, że stomia dała mi totalnie nowe życie. Pozwoliła wreszcie 
cieszyć się każdą aktywnością: tańczyć, śpiewać, grać, jeść 
i mieć z tego radość. W niecały rok po wyłonieniu stomii zda-
łam egzaminy wstępne do Akademii Teatralnej i zaczęłam 
studia aktorskie, udowadniając sobie i innym, że jako stomik 
mogę spełniać swoje marzenia i mogę wykonywać wybrany 
zawód. W międzyczasie poznałam swojego obecnego narze-
czonego Miłosza i nagle wszystko zaczęło się układać – sto-
mia uwolniła mnie od choroby i bólu i dała mi nowe życie.
AK: Jak zareagował na stomię pani przyszły narzeczony, 
gdy się poznaliście?
MK: Wspaniale. Powiedziałam mu od razu i wprost – na drugim 
spotkaniu – że mam stomię. Nie chciałam tego odwlekać i do-
prowadzać do sytuacji, że obydwoje przeżyjemy rozczarowa-
nie, jeśli on na to negatywnie zareaguje. Zachował się mądrze, 
czule i z klasą. Powiedział mi, że nie ma to dla niego żadne-
go znaczenia. Mówił mi wtedy: cieszę się, że jesteś zdrowa, 
i domyślam się, przez co musiałaś przejść. I to było dla mnie 
niezwykle budujące, że odważyłam się na szczerość, ona za-
procentowała i otworzyła nam drogę do szczęśliwej relacji. 
Ja pokazałam mu w internecie od razu na tym drugim spotka-
niu, co to właściwie jest ta stomia, a potem on zrobił research 
w domu, oswajając się jeszcze dodatkowo z tematem. W sytu-
acjach intymnych to nigdy nie był dla nas kłopot. Jeśli ludzie 
akceptują swoje ciało, kochają się i dobrze czują się nago, 
stomia nie jest żadną przeszkodą ani we flircie, ani w miłości, 
ani w seksie.  
AK: Na pewno wiele zależy od partnera, który nie jest 
stomikiem. 

Po operacji, kiedy prze-
szły dolegliwości, zwią-
zane z zabiegiem i zagoiły 
się szwy, bardzo szyb-
ko okazało się, że jestem 
wolna od bólu, że sto-
mia dała mi totalnie nowe 
życie. Pozwoliła wresz-

cie cieszyć się każdą  
aktywnością: tańczyć, 
śpiewać, grać, jeść 
i mieć z tego radość.

MK: Tak, ja miałam szczęście trafić na mądrą osobę, ale 
wiele zależy też on nas. Ja traktuję stomię jako część mnie. 
Jeśli ja podchodzę do tego normalnie i mój partner też, to za-
wsze będzie OK. Jeśli partnerzy się nie wstydzą swojego ciała, 
to zawsze może być im razem ze sobą w sytuacjach intymnych 
przyjemnie. Stomia to jest przecież tak mały element w sto-
sunku do całego ciała! Jest jak pępek. To miejsce wystarczy 
otoczyć czułością, delikatnością i je zwyczajnie polubić. Zaak-
ceptować jak każdą inną część swojego ciała. Każdy ma coś 
na ciele innego, a to pieprzyk, a to piegi, a to bliznę, a może 
więcej ciała w jakimś miejscu, np. na brzuchu, czy jakieś znamię 
na ciele. Liczy się przecież to, czy się w całości akceptujemy, 
także te nasze cielesne „dodatki”. My kobiety mamy zresztą 
dużo tolerancji dla własnego ciała i jego biologii, miesiącz-
kujemy, mamy upławy, doświadczamy sytuacji porodu i nie 
powinnyśmy mieć problemów też z czymś takim jak stomia. 
To, co jest naprawdę istotne, to wyłącznie to, jakim jesteśmy 
człowiekiem i co sobą reprezentujemy, jakie wyznajemy warto-
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ści i czy lubimy swoje życie i czy kochamy to, co w nim robimy, 
czy żyjemy z pasją, mając stomię, czy nie itd. Ona nie może 
nam niczego odbierać – ani przyjemności, ani zmysłowości, 
ani aktywności na co dzień; nie może nam niczego zabrać i nie 
powinna stanowić żadnej przeszkody w prowadzeniu normal-
nego życia.   
AK: 75 procent stomików, jak przeczytałam w prasie, 
wykazuje inną postawę niż pani, pewnie z powodu poczu-
cia niskiej wartości i tabu, istniejącego wokół tego tematu. 
Osoby ze stomią rezygnują z aktywnego życia, zrywają 
relacje z ludźmi, wycofują się.   
MK: Tak, jak też o tym czytam, przeglądając choćby cza-
sopisma dla stomików. Nie można jednak rezygnować 
ani z życia towarzyskiego czy intymnego albo z macierzyń-
stwa tylko dlatego, że się ma stomię. Ze stomią można się 
kochać, przyjaźnić czy urodzić dziecko. Ja mam wrażenie, że 
radzę sobie ze stomią bardzo dobrze, ale ciężko jest być czło-
wiekiem, który sobie z tym radzi, a wie, jak wielu osobom jest 
z tym trudno. Dlatego też postanowiłam zrobić coś, by zmienić 
komfort życia stomików. Otwieram właśnie firmę z ubraniami, 
w któej będę sprzedawać bieliznę dla kobiet. Wszystkich – ze 
stomią, bez stomii – bez wyjątku. Każdy niezależnie od tego, 
czy jest czy nie jest stomikiem, może kupić sobie bieliznę z wy-
sokim stanem. Chcę w ten sposób pokazać, że my stomicy też 
możemy mieć elegancką bieliznę, bo sama miałam do tej pory 
kłopot, by taką kupić w Polsce, albo spotykałam się z brakiem 
wyrozumiałości w sklepach z bielizną, kiedy sprzedawczynie 
pytały po co mi takie, a nie inne figi. „Czy ma Pani styl Marylin 
Monroe, że ma być taki stan?” – słyszałam takie pytania (śmiech). 
Zwracam się więc, zakładając firmę Tutti (czyli po włosku: 
wszyscy), w kierunku stomików i nie stomików, 
puszczając do wszystkich oko, że możemy ubie-
rać się w jednym sklepie i nosić to samo, a nie 
czuć się innym i ubierać się w specjalistycznych 
sklepach medycznych. Nie chcę, byśmy jako sto-
micy byli uważani za dziwaków, tylko żebyśmy się 
dobrze czuli, nosząc majtki świetnie podtrzymu-
jące woreczek dzięki dodatkowym gumom, ale 
też nosząc to samo, co każda inna kobieta. I tak 
samo z sukienkami, które będziemy sprzedawać. 
Jeśli jakiejś dziewczynie, która ugasiła w sobie 
zmysłowość, seksapil lub po prostu chęć 
posiadania ładnej bielizny, pomogę w ten 
sposób odzyskać wiarę w siebie, będę 
szczęśliwa, że mogłam to zrobić. Mam 
wrażenie, że mam teraz dobry mo-
ment w życiu, by inspirować innych 
ludzi. Dwa miesiące po opera-
cji wyłonienia stomii wygrałam 
dwa castingi i dzięki te-
mu zagrałam m.in. pierw-
szoplanową rolę 

w Pułapce. Widzowie mnie rozpoznają, czuję ich sympatię 
i chcę to przekuć w coś dobrego, w coś, co będzie miało war-
tość dla wielu ludzi, właśnie stomików. Zależy mi, żebyśmy 
wyszli z cienia, a nie robili ze stomii temat tabu i chorowa-
li na depresję, co przytrafia się wielu kobietom, które mają sto-
mię. Wiem, że jest taka potrzeba, by się nawzajem wspierać, 

piszą do mnie na przykład kobiety, które 
poznałam w szpitalu, a które zobaczyły 

mnie potem w serialu. Wydaje mi się, 
że mam wyjątkowe szczęście i dosta-
łam prezent, czy dar od losu, że dzię-
ki stomii poznaję uroki życia na nowo: 
nowe smaki, nowych ludzi, nowe 
zajęcia, nowe miejsca itp. Mam od-
wagę, dzięki odzyskanemu zdrowiu, 
by ryzykować: wypowiadać odważne 
sądy, podejmować decyzje, czy 
choćby założyć sklep internetowy. 
Jeśli moja historia pomoże ko-
muś oswoić chorobę, podniesie 
na duchu przed operacją, czy 
po zabiegu wyłonieniu stomii, 
będę bardzo zadowolona. 
Chcę się podzielić z inny-
mi entuzjazmem oraz rado-
ścią, że jako stomik jestem 
wreszcie zdrowa, i tym, że 
mogę wykonywać swój 
zawód aktorki z pasją, 

tak samo jak re-
alizować swoje 
eksperymenty 
z modą i być 
szczęśliwa. •
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Tekst: Mirosław Łyszczarz

STOMIA –
PRZEKLEŃSTWO 
CZY WYZWANIE?

U wielu pacjentów samo słowo STOMIA lub – 
mówiąc potocznie – SZTUCZNY ODBYT, budzi 
strach, często utrudnia decyzję o zabiegu albo 
opóźnia.
Jestem chirurgiem z 28-letnim stażem. Do stycznia 2019 ro-
ku byłem po tej drugiej stronie, czyli prowadziłem rozmowy 
z pacjentami na temat możliwej stomii. Operując pacjen-
tów w różnych stanach i z powodu różnych chorób, również 
te stomie wyłaniałem. Często rozmawiając z pacjentami o sto-
mii przed zabiegami, starałem się tłumaczyć, że wytworzenie 
nawet tzw. czasowej stomii nie jest przecież końcem świata. 
Starałem się przekonywać i pokazać, iż życie ze stomią jest 
możliwe, a nawet nie stwarza większych ograniczeń.
Oczywiście, co innego, gdy mamy do czynienia z pacjentem, 
u którego musimy wyłonić stałą stomię, której już nigdy się nie 
zlikwiduje, czyli zostaje ona do końca życia. Pacjent musi się 
wtedy pogodzić z tą myślą, zaakceptować taki stan rzeczy. 
Musi mieć wtedy świadomość, że najczęściej taka konieczność 
przedłuża jego życie i jest o co walczyć.
W przypadku stomii czasowej perspektywa jest inna, ale sam 
fakt stomii jest równie stresujący i powoduje wiele obaw.
Z punktu widzenia chirurga wygląda to tak, że jest to najczę-
ściej zabieg, który jest konieczny, i trzeba pacjentowi to tak 
wytłumaczyć, by zaakceptował proponowane leczenie.
Oczywiście jako chirurg podczas zabiegu staram się zawsze 
wykorzystać wszystkie możliwości, by wykonać zespolenie jeli-
ta, jednak czasami warunki śródoperacyjne na to nie pozwalają.
I wtedy zachodzi konieczność wyłonienia stomii, na co pacjent 
zgadza się przed zabiegiem.
Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że konieczność sto-
mii dotyka w większej mierze starszych pacjentów. Ich obawy 
wyglądają mniej więcej tak: 

CZY JA SOBIE Z TYM PORADZĘ?
JA TO PRZECIEŻ LEDWO WIDZĘ. 
JA NIE BĘDĘ TEGO DOTYKAŁ.
CZY KTOŚ Z RODZINY BĘDZIE MI POMAGAŁ?
Jednak pacjent musi sobie uzmysłowić, że na co dzień to on 
sam musi sobie z tym poradzić. Im szybciej to zaakceptuje, 
tym lepiej. 
Nieco łatwiej adaptują się młodsi pacjenci. Akceptacja sto-
mii pojawia się szybciej. 
Dużą rolę w adaptacji do nowej rzeczywistości w pierwszej 
fazie spełnia personel medyczny oddziału chirurgicznego. Od 
ich postawy i zaangażowania zależy, w jakim czasie pacjent 
będzie w tej kwestii „samoobsługowy”.
Niezwykle istotne jest też, by stomia wytworzona przez chi-
rurga była dobrze wykonana technicznie, ponieważ stano-
wi to duże ułatwienie przy jej obsłudze.
Oczywiście stomie wyłaniane są w różnych sytuacjach, w dużej 
mierze podczas tzw. zabiegów na „ostro” i nie zawsze warun-
ki śródoperacyjne pozwalają na wytworzenie stomii, która za-
dawałaby pacjenta. Niemniej jednak, jeżeli chirurg się postara, 
najlepiej jak potrafi, wykonać jak najlepszą stomię, rzutuje 
to w znaczący sposób na dalsze funkcjonowanie pacjenta.
Dlaczego o tym wszystkim piszę? Bo nie przypuszczałem, że 
znajdę się po drugiej stronie…
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Od stycznia 2019 roku jestem stomikiem. Nie wdając się 
w szczegóły mojej choroby, która nie jest chorobą nowotwo-
rową, jest to kolostomia końcowa, czasowa, prawdopodobnie 
na 1,5 roku. 
Czy zawalił mi się świat? Nie, ale na pewno się przewarto-
ściował. Dotknąłem wszystkiego, czego doświadcza pacjent. 
Jednak od samego początku zdawałem sobie sprawę, że mu-
szę się z tym zmierzyć, zaakceptować i jak najszybciej wrócić 
do pełnej aktywności życiowej i zawodowej. Niezwykle istotną 
rolę odgrywa w tym akceptacja i pomoc rodziny, a na to mo-
głem liczyć.
Dla mnie najtrudniejszym momentem były jednak godziny 
tuż przed zabiegiem, ponieważ niemal od 
początku stwierdzenia u siebie konieczno-
ści operacji, zdawałem sobie sprawę, że 
muszę zdecydować się na stomię, i właści-
wie pogodziłem się już z tym, jeszcze przed 
zabiegiem. Ale nie była to łatwa de-
cyzja. I wtedy stwierdziłem, że stan 
wiedzy, którą mam, niekoniecznie 
pomaga chirurgowi, który staje się 
pacjentem 
Pamiętam pierwsze myśli po zabie-
gu (znieczuleniu). Łudziłem się, że 
może jednak jakimś cudem nie mam 
stomii, ale gdy wymacałem ręką wo-
rek stomijny, zrozumiałem – stało się.
Gdy operowałem pacjentów i tłumaczyłem im, że powin-
ni zaakceptować ten stan i wracać jak najszybciej do zdrowia. 
Uznałem, że muszę zrobić dokładnie to samo. 
Oczywiście, trzeba to samodzielnie przepracować w swojej 
głowie, porozmawiać z rodziną na ten temat, zapytać, czy 
dają radę to zaakceptować, ponieważ ma to wpływ na każdą 
sferę dalszego życia: rodzinnego, seksualnego, aktywno-
ści sportowej etc. Muszę też podkreślić doskonałą atmosferę 
w oddziale, w którym byłem operowany (moim oddziale), 
to bardzo pomaga.
Choroba spowodowała znaczny spadek wagi ciała, więc 
miałem co odbudowywać. Intensywne racjonalne odży-
wianie, ćwiczenia, wsparcie rodziny i przyjaciół sprawiły, że 
po 6 tygodniach wróciłem do pracy. Po 8 tygodniach zacząłem 
ponownie dyżurować. Po 2,5 miesiąca pojechałem na narty. 
Obecnie jeżdżę również na rowerze i pływam (stosując spe-
cjalne worki stomijne). 
Jestem czynnym chirurgiem, operuję i pracuję na równi z kole-
gami z oddziału. Wagę ciała zoptymalizowałem.
Dzielę się tymi szczegółami, bo wielu stomików uważa, że 
stomia ogranicza, nie pozwala wrócić do pracy, a tak nie 
jest. Ja właściwie nie odczuwam żadnych ograniczeń z te-
go powodu.
Oczywiście moje życie się zmieniło, mam dodatkowe obo-
wiązki higieniczne. Muszę dbać o moją stomię ale nie wy-
kracza to poza normalne czynności higieniczne ciała. Zawsze 
noszę ze sobą zestaw pozwalający na awaryjną wymianę 
worka stomijnego. Dbam o odpowiednią dietę, wykluczającą 
nadmierną produkcję gazów jelitowych. Mając stomię, powin-
no się wzmacniać mięśnie brzucha, by zapobiec powstawa-
niu przepukliny okołostomijnej. Utrzymywać optymalną wagę, 
choć przyznaję, że to niełatwe, jak się człowiek dobrze czuje 
i nic mu nie dolega.
Obecny sprzęt stomijny jest na tak wysokim poziomie tech-
nicznym i materiałowym, że nie ma problemu z prawidłowym 

utrzymywaniem stanu skóry wokół stomii. Trzeba bardzo uwa-
żać by dokładnie wycinać otwór w płytce, by był dobrze dopa-
sowany do średnicy stomii.
Wielu pacjentów z czasową stomią, gdy już przyzwyczai się 
do stomii, ma pewien problem. Po jakimś czasie trudno jest 
podjąć decyzję o zabiegu przywracającym ciągłość przewo-
du pokarmowego, czyli likwidacji stomii. Obawy wynikają 
najczęściej ze strachu przed kolejnym bólem poopera-
cyjnym, przed znieczuleniem. Tutaj chce powiedzieć, 
że teraz się nie dziwię. Przedtem często tego nie 
rozumiałem, obecnie podzielam te obawy. Mi-
mo wszystko będę dążył jednak do zabiegu od-
twarzającego jak tylko to będzie możliwe.
Są też pacjenci, którzy w niedługim czasie po za-
biegu wręcz napierają na chirurga by jak najszybciej 
zrobić taki zabieg. Niestety wynika to z braku ak-
ceptacji stomii. Moim zdaniem takiego zabiegu nie 

powinno się prędzej wykonać niż po 6 
miesiącach. Oczywiście, wiele zależy od 
przyczyny wyłonienia stomii, ale ta-
ki czas jest wg mnie optymalny.
Jeszcze parę słów na temat przepukliny 
okołostomijnej, która utrudnia funkcjo-
nowanie. Czasami jej wielkość ma rów-
nież wpływ na prawidłowe przyklejanie 
worków stomijnych.
Często też mamy do czynienia z wypada-
niem stomii, co też jest bardzo uciążliwe. 
W takich przypadkach powinno się poroz-
mawiać z chirurgiem o zabiegu naprawczym 
przepukliny czy wypadania. Warto rozważyć 
też likwidację stomii, jeżeli są możliwości, 
aby wykonać to w ramach jednego zabiegu. 
Oczywiście, gdy stomia jest stała i towarzyszy 
jej przepuklina okołostomijna, zabieg ogra-
niczy się jedynie do naprawy przepukliny.
Jak zapobiegać przepuklinie okołostomij-
nej? Trzeba ćwiczyć, wzmacniać mięśnie 
brzucha stale i w większości przypad-
ków udaje się zapobiec powstawaniu te-
go rodzaju przepukliny. 
Tak czy inaczej zabieg, który miałem 9 
miesięcy temu zmienił zdecydowanie moją 
perspektywę i moje kontakty z pacjentem 
– stomikiem.  Nie twierdzę tutaj, że należy 
przejść taki zabieg, aby to zrozumieć, 
ale jest to zdecydowanie pomocne. 
Dlatego chciałbym prosić moich kole-
gów chirurgów, by mieli więcej cierpliwo-
ści dla stomików i pomogli im przejeść ten 
trudny czas, by starali się zminimalizować 
stres pacjenta poprzez rozmowy rozwiewa-
jące wszelkie wątpliwości i obawy. •

Czy zawalił mi się świat? Nie, ale na pewno się przewar-
tościował. Dotknąłem wszystkiego czego doświadcza pa-
cjent. Jednak od samego początku zdałem sobie sprawę, że 
muszę się z tym zmierzyć, zaakceptować i jak najszybciej 
wrócić do pełnej aktywności życiowej i zawodowej. 
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PSYCHOLOG, TERAPEUTA, PEDAGOG

Za psychologa uważa się osobę wykonującą zawód polega-
jący na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczegól-
ności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, 
o ile przepisy odrębne tak stanowią, psychoterapii, a także 
udzielaniu pomocy psychologicznej. Został on uregulowany 
przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 
 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1669). 
Podjęcie usług psychologicznych nastąpić może wyłącznie 
za zgodą osoby (klienta) lub grupy osób (klientów) stano-
wiących podmiot diagnozowania i oddziaływania psycholo-
gicznego. Zgoda nie jest jednak wymagana w przypadkach 
określonych w przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu postę-
powania karnego oraz w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego, a także kiedy wymagane jest 
przeprowadzenie badań w stosunku do osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej, kierowanych do specjalności i funk-
cji zgodnie z kryteriami doboru takich osób do poszczegól-
nych specjalności wojskowych, oraz osób ubiegających się 
o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. 
Psycholog informuje klienta o celu postępowania, jego prze-
biegu, wynikach i sposobie ich udostępniania oraz powinien 
uzyskać akceptację planowanych czynności. Jeżeli wyniki ba-
dań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się prze-
pisy o ochronie danych osobowych. Psycholog ma obowiązek  
zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, 
uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, a obowią-
zek ten nie może być ograniczony w czasie. Terapeuta nie 
ma prawa bez zgody osoby uczestniczącej w terapii ujaw-
niać samego faktu, że ktoś pozostaje w terapii, ani udzielać 
informacji uzyskanych w czasie terapii osobom nie biorącym 
udziału w terapii. Należy podkreślić, że włączenie w proces te-
rapii osób szkolących się oraz wykorzystanie dokumentacji z te-
rapii (w tym także: zapisu audio lub wideo) wymaga odrębnej 
pisemnej zgody osób uczestniczących w terapii. Osoby uczest-
niczące w terapii muszą mieć swobodę w niewyrażeniu zgody 
na wykorzystanie ich terapii do procesów dydaktycznych. 
Oznacza to, że psycholodzy i terapeuci mają prawo do na-
grywania materiału z terapii, ale warunkiem koniecznym jest 
uzyskanie zgody pacjenta, a materiał taki powinien być wy-
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korzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych. Tajemnicy 
zawodowej nie stosuje się w sytuacji, gdy jest poważnie za-
grożone zdrowie bądź życie klienta lub innych osób, albo tak 
stanowią odrębne ustawy. Terapeuta nie może jednak legi-
tymizować zachowań będących przestępstwem w rozumie-
niu kodeksu karnego czy kodeksu rodzinnego (np. przemocy 
fizycznej bądź seksualnej w rodzinie). Materiały poufne powin-
ny być komisyjnie zniszczone, jeżeli zaistnieją warunki grożące 
ich ujawnieniem.
Psycholog powinien kierować się dobrem drugie-
go człowieka. Najważniejszym celem jego działalności jest 
niesienie profesjonalnej pomocy osobie w rozwiązywa-
niu problemów oraz trudności życiowych i osiąganiu lepszej 
jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwo-
ści oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich. W swojej prak-
tyce, podobnie jak lekarz i pielęgniarka, powinien szanować 
prawo człowieka i pacjenta do kierowania się własnym sys-
temem wartości, dokonywania własnych wyborów, jak 
również prawo do intymności. Terapeuta nie może osobom 
uczestniczącym w terapii narzucać wprost ani pośrednio swo-
jego systemu wartości. W wypadku uniemożliwiających pracę 
znaczących różnic między systemem wartości osoby pozo-
stającej w terapii i terapeuty, terapeuta ma prawo rozwiązać 
kontrakt i skierować taką osobę do innego terapeuty. 
Psycholog nie może podczas świadczenia usług kierować się 
pozycją społeczną, sytuacją materialną, poglądami polityczny-
mi, światopoglądem i systemem wartości, rasą, narodowością 
i wiekiem, a także charakterem problemów wymagających 
interwencji psychologicznej swojego pacjenta. Wnikanie 
w intymne, a także osobiste sprawy klienta dopuszczalne jest 
jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psy-
chologicznej. Nie wolno wykorzystywać zależności pomiędzy 
pacjentem a terapeutą w sposób emocjonalny, materialny 
ani poprzez naruszenie wolności i godności osobistej pa-
cjenta. Przepisy kodeksu etyki zawodowej wskazują również, 
że nieetyczne jest nawiązywanie jakiejkolwiek formy blisko-
ści seksualnej z osobami pozostającymi w terapii lub chorymi, 
którzy uczestniczą w badaniach naukowych. Proces psychote-
rapii powinien być poprzedzony kontraktem terapeutycznym, 
określającym cele i metody pracy oraz zasady jej finansowania.
W stosunku do osób małoletnich psycholog powinien sto-
sować szczególne podejście, kierując się ich dobrem, i stać 

Co wolno, a czego nie wolno: lekarzowi, pielęgniarce, 
psychologowi, terapeucie, pedagogowi? 
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w obronie praw małoletniego, co wynika z moralnego obo-
wiązku. Psycholog ma prawo i obowiązek respektować decyzję 
małoletniego jako osoby ludzkiej w zakresie kontaktów z nim. 
Z tajemnicą zawodową łączy się problem zeznań składanych 
przez psychologów i psychoterapeutów przed sądem. 
Zdarza się, że w sprawie rozwodowej czy karnej osoby te 
powoływane są w charakterze świadków do złożenia zeznań. 
Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego, osoby 
zobowiązane do zachowania tajemnicy związanej z wykony-
waniem zawodu mogą odmówić zeznań co do okoliczności, 
na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub proku-
rator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni te osoby od 
obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne 
nie stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z przepisami art. 261 
Kodeksu Postępowania Cywilnego, świadek może odmówić 
odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być 
połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.
Pedagog to osoba, której funkcja została uregulowa-
na w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245). Zakres zadań 
pedagoga określa w szczególności § 23 Rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach. Do zadań tych należy m.in. prowadzenie badań i działań 
diagnostycznych uczniów, diagnozowanie sytuacji wycho-
wawczych w przedszkolu, szkole lub placówce, udzielanie 
pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej 
do rozpoznanych potrzeb, prowadzenie profilaktyki uzależnień 
oraz innych problemów dzieci i młodzieży, minimalizowanie 
efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zacho-
wania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów, 
działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzy-
sowych, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawa-
niu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspieranie 
wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej nauczycie-
la na pedagogu ciąży szczególna odpowiedzialność, wy-
nikająca ze świadomości posiadania wiedzy obejmującej 
osobiste i często poufne informacje dotyczące 
uczniów oraz ich rodziców. Pedagog powinien uzyskiwać 
ją jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne 
dla wykonywania przez niego czynności zawodowych. 
Nauczyciela obowiązuje tajemnica rady pedagogicznej. 
Zgodnie z art. 43 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty osoby 
biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowią-
zane do nieujawniania spraw tam poruszanych, które mogą 
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. Należy 
jednak wskazać, że nauczyciel/pedagog jest zobowiązany 
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał 
o swoim uczniu, jego rodzicach, stosunkach pomiędzy nimi, 
o problemach itp., chyba że wystąpią sytuacje, w których 
istnieje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ucznia. 
W takiej sytuacji pedagog zobowiązany jest poinformować 
o zdarzeniu rodziców, a w przypadku wykroczenia i prze-
stępstwa – odpowiednie organy. Pedagog, podobnie jak 
psycholog i terapeuta, może zostać wezwany na rozprawę 
w charakterze świadka, co wynika z przepisów art. 180 k.p.k. 
oraz art. 261 k.p.c. 
W przypadku ujawnienia demoralizacji ucznia, który nie 
ukończył 18 lat, a używa alkoholu lub innych środków w ce-

lu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji, 
nauczyciel zobowiązany jest do: 
1. przekazania informacji wychowawcy klasy, który następnie 
informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrek-
tora szkoły;
2. wezwania do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia i przekazania im uzyskanej informacji; przeprowadze-
nia rozmowy z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. 
3. W sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie 
stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napły-
wają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szko-
ła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 
policję (specjalistę ds. nieletnich).
4. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszyst-
kie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmo-
wa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwa-
nych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompeten-
cji tych instytucji.
5. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przeja-
wia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w dzia-
łalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, 
to postępowanie nauczyciela powinno być określone 
przez wewnętrzny regulamin szkoły.
Należy podkreślić, że w przypadku uzyskania informa-
cji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, prze-
stępstwa ściganego z urzędu lub informacji o jego udziale 
w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 
Kodeksu postępowania karnego szkoła jako instytucja jest 
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub 
policję. W takiej sytuacji pedagog, nauczyciel, wychowawca, 
psycholog, terapeuta itp. mogą występować na rozprawie 
w charakterze świadka. •
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„Opowiadała o dramatycznej walce o życie córki, jakby rela-
cjonowała film, była całkowicie odcięta od uczuć” o doświa-
dczeniu w pracy z rodzicem cierpiącym na zastępczy zespół 
Münchhausena mówi prof. dr hab. Katarzyna Schier, z Wydzia-
łu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje 
się m.in. badaniem ukrytych form przemocy w rodzinie np. 
odwrócenia ról czyli parentyfikacji. 
Na terapię do prof. Katarzyny Schier Mariola trafi-
ła wieku 6 lat. „Była bardzo szczupłą, bladą dziewczynką, 
jej skóra sprawiała wrażenie przezroczystej. Mariola od 
wczesnego dzieciństwa cierpiała na ciężką postać choroby 
alergicznej, która powodowała uczulenie na większość aler-
genów pokarmowych i wiele wziewnych. Jadła specjalnie wy-
piekany przez rodziców chleb, ziemniaki w różnych postaciach 
oraz jeden rodzaj krakersów. Inne pokarmy powodowały na-
tychmiastową ostrą reakcję organizmu (...). Niemal co miesiąc 
spędzała parę dni w szpitalu, lekarze nieraz musieli walczyć 
o jej życie. (...) Dziewczynka na krok nie opuszczała swojej 
matki, nie pozwalając jej na przykład wyjść do innego pokoju. 
(...) Rodzice zwrócili się o pomoc do psychologa, ponieważ 
Mariola wciąż mówiła o umieraniu” – tak dziewczynkę i jej 
rodzinę prof. Katarzyna Schier opisała w książce Krewni i znajo-
mi Edypa w rozdziale Meduza i jej dziecko. Meduza była jedną 
z trzech sióstr Gorgon, której wzrok zamieniał w kamień. Aby 

Rozmawia: Agnieszka Fiedorowicz

Wywiad z Katarzyną Schier

uniknąć śmierci, nie wolno było spojrzeć Meduzie w oczy. 
Już pierwsze spotkanie psycholożki z rodzicami było dla niej 
dużym zaskoczeniem „Im więcej szczegółów opowiadali o cho-
robie córki, tym częściej śmiali się i mówili, że opieka nad 
nią jest «jak gra». (…) Czułam pomieszanie, dyskomfort, nie 
rozumiałam też intencji wypowiedzi rodziców. Dopiero dalszy 
przebieg naszych spotkań uświadomił mi, że być może także 
i ja biorę udział w rozgrywce «takiej na śmierć i życie». (...) 
Po przerwie zimowej, kiedy ponownie spotkałam się z całą 
rodziną, pani S., matka dziewczynki, ze śmiechem powie-
działa: «W czasie świąt mieliśmy niezłą polkę galopkę. Mario-
la znów się czymś zatruła i wylądowała w szpitalu. Miała 40 
stopni gorączki i nie reagowała na leki». (…) Matka opowiada-
ła o dramatycznej walce o życie córki, jakby relacjonowała film, 
była całkowicie odcięta od uczuć” – opisuje Schier. Kolejny 
dzwonek alarmowy w głowie ekspertki zapalił się, gdy pani S. 
poinformowała, że: „sama dawkuje dziecku leki, w tym leki ste-
rydowe. «w zależności od potrzeb», jak to sformułowała. (...) 
Zaczęłam się zastawiać, czy poza ewidentnym działaniem 
mechanizmu zaprzeczania, który jest częstym sposobem ra-
dzenia sobie z chorobą, nie mamy tu do czynienia z bardziej 
poważnym zjawiskiem – czy w rodzinie Marioli nie występuje 
zastępczy zespół Münchhausena”.

Oko w oko 
z Meduzą

prof. dr hab. Katarzyna Schier − psycholog, pracownik nauko-
wy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek 
Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się 
zaburzeniami psychosomatycznymi, problematyką Ja cielesnego 
i obrazu własnego ciała.
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Agnieszka Fiedorowicz: Czy Mariola i jej rodzice byli je-
dynym przypadkiem zastępczego zespołu Münchhause-
na (ZZM), jakim się pani zajmowała? 
Katarzyna Schier: Jedynym, w którym prowadziłam tera-
pię. Obecnie pracuję klinicznie z dziećmi w ograniczonym 
zakresie, ale wciąż docierają do mnie informacje na temat 
możliwości wystąpienia takiej formy krzywdzenia. Zastępczy 
zespół Münchhausena, w którym opiekun lub opiekunowie 
celowo wywołują u dziecka chorobę w celu uzyskania jakichś 
psychicznych korzyści dla siebie, jest bowiem formą ukrytej 
przemocy. Koledzy, którzy prowadzą terapię, kiedy zdarza im 
się podejrzenie takiego zaburzenia, zwracają się do mnie 
czasem z prośbą o konsultację. 
AF: Czy zastępczy zespół Münchhausena trudno jest 
zdiagnozować? 
KS: Straszliwie trudno. Obraz, który tworzą opiekunowie, ma-
jący często wiedzę medyczną, to obraz troskliwego rodzica, 
który poświęca się opiece nad ciężko chorym dzieckiem. Z tym 
obrazem skonfrontowany jest diagnosta, który musi wyjść 

poza to, co proponuje rodzic, i spojrzeć na świat wyłącznie 
oczami dziecka, zobaczyć tę część historii, która jest ukryta. 
AF: A dziecko przecież często nie jest świadome, że rodzic 
je krzywdzi.
KS: Oczywiście. Obraz rodzica w umyśle dziecka kształtuje się 
na podstawie tysięcy epizodów interakcyjnych z opiekunem, 
czyli relacji, która jest często bardzo silna, ale też na bazie te-
go, co inni mówią o rodzicu, na przykład personel medyczny, 
który zachwyca się: „jaką ty masz troskliwą mamę”. Skrajnie 
trudna sytuacja ma miejsce, gdy drugi rodzic jest nieobecny, 
na przykład w wyniku rozwodu, lub gdy rodzice kolaborują ze 
sobą, oboje projektując w dziecko własne stany psychiczne 
i zgadzając się, że dziecko jest odbiorcą tych projekcji. Wtedy 
diagnosta ma prawdziwe wyzwanie, ponieważ nie posia-
da źródeł, poza deklaracjami rodziców, z których mógłby 
uzyskać inny obraz sytuacji. 
AF: A opieka instytucjonalna: szkoła, przedszkole, pe-
diatra? Kiedy osobom pracującym w tych placówkach 
powinna zapalić się czerwona lampka alarmowa, że „coś 
jest nie tak”? 
KS: Pierwszym sygnałem alarmowym, zarówno dla diagnosty, 
jak i lekarza powinna być sytuacja, gdy stan dziecka ule-
ga gwałtownej poprawie, w czasie odseparowania go od 
rodzica lub na przykład podczas hospitalizacji. W przypad-
ku Marioli odbyłam rozmowę z lekarzem prowadzącym ją, 
który potwierdził, że stan dziecka poprawiał się spektaku-
larnie po 1-2 dniach, co nie powinno mieć miejsca w przy-
padku przewlekłej choroby, jaka była u niej zdiagnozowana. 
Kolejną wskazówką jest korzystanie z pomocy różnych spe-
cjalistów i częste ich zmienianie. Gdy zaczęłam podejrzewać, 
z jak poważnym problemem jestem konfrontowana, rodzice 
Marioli przerwali terapię. W tym czasie szpital rozważał wdro-
żenie stosownych procedur prawnych. 

AF: Znajoma pediatra opowiadała mi, że miała kilka razy 
do czynienia z podejrzeniem zastępczego zespołu Mün-
chhausena. Gdy jednak zaczynała drążyć temat, matka na-
tychmiast przenosiła dziecko do innej przychodni. 
KS: Niestety, wciąż wielu lekarzy nie wie, czym jest to zaburze-
nie psychiczne i jak je rozpoznać. Lekarze starej daty niekiedy 
sceptycznie podchodzą do tego zagadnienia. Rozumiem, 
to jest trudne, ponieważ trzeba przełamać pewne tabu i powie-
dzieć: mamy do czynienia z rodzicem, który z premedytacją, 
a niekiedy wręcz sadystycznie krzywdzi swoje dziecko, reali-
zując za jego pomocą własne potrzeby, na przykład potrzebę 
uwagi lub podziwu ze strony otoczenia. 
AF: Z badań wynika, że ZZM może być wielopokoleniowy 
– krzywdzone dzieci – jeśli przeżyją – wchodzą jako doro-
śli w rolę krzywdziciela. 
KS: Niestety, często się mówi, że każda ofiara nosi w sobie 
pewną część sprawcy, takie zjawisko obserwujemy na przykła-
dach ofiar wojny, wykorzystywania seksualnego, mobbingu. 
Określa się to mianem identyfikacji z agresorem. Podobny 

mechanizm może ujawnić się w zastępczym zespole Mün-
chhausena. Ofiara nie tylko identyfikuje się z siłą sprawcy, jak 
w syndromie sztokholmskim, ale także przejmuje fragmenty 
obrazu siebie, kreowane przez sprawcę: czuje, że nie jest nic 
warta, że można z nią zrobić wszystko.
AF: I żeby odzyskać władzę, sama zaczyna krzywdzić?
KS: Tak. Ale też chodzi tu o odzyskanie kontroli nad swoim 
życiem, by – za pomocą kolejnej osoby wykonać niezreali-
zowane zadanie z przeszłości – taki nieświadomy wzór dzia-
ła w przypadku, gdy osoba, która miała rodzica alkoholika i nie 
umiała go „naprawić”, wychodzi za mąż za alkoholika, bo może 
tym razem się uda. Powtarza pewne schematy.
AF: Wraz z rozwojem mediów społecznościowych badacze 
obserwują nowy sposób manifestacji zespołu Münchhau-
sena, także zastępczego – tzw. cybermunch, czyli zespół 
Münchhausena w internecie. 
KS: Jak się domyślam, polega to na tworzeniu na forach czy 
w mediach społecznościowych awatara siebie lub dziecka, 
które zmaga się z chorobą. 
AF: W 2000 roku zjawisko to opisał jako pierwszy dr Marc 
D. Feldman, psychiatra z University of Alabama w Birming-
ham. Jeden z najbardziej znanych przypadków to Debbie 
Swenson, która przez dwa lata udawała umierającą na bia-
łaczkę 14-latkę Kaycee Nicole Swenson. 
KS: Wydaje się, że Internet szczególnie ułatwił takim osobom 
zadanie, ponieważ nie muszą już same tworzyć i pozorować 
symptomów choroby, wystarczy, że skopiują czyjeś objawy z tak 
licznie dostępnych forów medycznych lub forów dla pacjentów.
AF: Takie osoby nie tylko „kradną” opisy chorób, ale też 
publikowane na forach wyniki badań, na przykład zdję-
cia guza, golą głowę, by uwiarygodnić to, że przeszły 
chemioterapię.

Media społecznościowe nakręcają epidemię narcyzmu. Chcemy coraz więcej lajków, coraz 
silniejszych emocji – w tym cudzego współczucia.
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KS: Media społecznościowe nakręcają epidemię narcyzmu. 
Chcemy coraz więcej lajków, coraz silniejszych emocji – w tym 
cudzego współczucia. Jak sobie matka goli głowę, bo ma po-
ważne, na przykład psychopatyczne, zaburzenia osobowości, 
i kłamie, czyli wymyśla siebie samą, to trudno. Gorzej, że 
nadużywa w tym samym czasie zaufania innych, czyli internau-
tów. Albo wykorzystuje do tego swoje dziecko. Przynajmniej 
w części przypadków ta forma zaburzenia ma szczęśliwie 
mniejsze konsekwencje dla dzieci, bo opiekunowie zadowalają 
się stworzeniem „chorego” awatara dziecka, nie wywołując 
prawdziwej u niego choroby. Ale niestety nie zawsze. 
AF: Niestety. Znany jest np. przypadek Lacey Spe-
ars, która relacjonowała walkę z tajemniczą chorobą 
swego synka Garnetta na blogu Garnett’s Journey. 
Dopiero śledztwo po śmierci dziecka wykazało, że mat-
ka symulowała u niego chorobę, trując go. Została skaza-
na za morderstwo. 
KS: Dlatego tak ważne jest ciągłe zwiększanie świadomości wy-
stępowania tego zjawiska, np. poprzez publikacje w mediach 
czy szkolenia lekarzy i psychologów. 
AF: Osoby cierpiące na ZM coraz częściej sięgają nie tyl-
ko po „medialne” choroby, takie jak rak. W 2016 roku me-
dia opisały przypadek brytyjskiej matki, która przez 10 lat 
symulowala u dwójki swoich dzieci ciężką astmę oraz spek-
trum autyzmu. Wyłudziła – oprócz współczucia – ponad 90 
tys. funtów z zasiłków społecznych. 
KS: To dramatyczne. Tego typu nadużycia są często o wiele 
trudniejsze do wykrycia, bo o ile w przypadku trucia dzie-
ci substancjami farmakologicznymi łatwo jest zaobserwować 
poprawę po izolacji sprawcy od dziecka, o tyle trudniej cofnąć 
skutki „wdrukowania” w dziecko na przykład spektrum auty-
zmu. Taki opiekun robi dziecku nieprawdopodobną krzywdę, 
narzuca mu bowiem nową tożsamość, z którą być może będzie 

się ono potem borykało przez całe życie, nie wiedząc, co jest 
prawdą, a co kłamstwem rodzica. 
AF: Czy ZZM da się leczyć?
KS: Terapia jest jeszcze trudniejsza niż diagnoza. Żeby podjąć 
terapię, taka osoba musiałaby przyznać, że krzywdzi dziec-
ko, a więc skonfrontować się z własnym okrucieństwem. 
A ponieważ najczęściej ma ona cechy poważnych zaburzeń 
osobowości, nie jest to możliwe. W większości znanych 
mi przypadków jedyną formą pomocy była izolacja dziecka od 
sprawcy.
AF: A złapanie sprawcy na gorącym uczynku nic nie daje?
KS: Sprawca często wypiera się winy, zaatakowany – sam 
atakuje. Na przykład pani S., mama Marioli, prezentowała się 
jako ofiara całego świata, głęboko krzywdzona i wykorzy-
stywana przez innych. Jeśli już sprawca przyzna się do winy, 
zrobi to wyłącznie ze strachu przed ewentualną karą, a nie ze 
wstydu czy poczucia winy. Tymczasem to poczucie winy i chęć 
naprawienia, czyli psychicznej zmiany, są pierwszym krokiem 
w powodzeniu terapii. Dobrze więc, że możemy społecznie 
mówić o tym zaburzeniu. Dziękuję pani bardzo za podjęcie 
tego trudnego tematu w rozmowie. •

Bibliografia: 
M.D. Feldman (1998), Breaking the silence of factitious disor-
der, „Southern Medical Journal”, 91, 41-42.
M.D. Feldman (2004), Playing Sick: Untangling the Web of 
Munchausen Syndrome, Munchausen by Proxy, Malingering, 
and Factitious Disorder, Routledge: New York, NY.
K. Schier, M. Zalewska (2006), Krewni i znajomi Edypa. Kli-
niczne studia dzieci i ich rodziców. Warszawa, Wydawnic-
two Naukowe Scholar (wyd. II). 

Zespół Münchhausena w pigułce – od barona do syryjskiej bojowniczki. 

Zespół Münchhausena, nazywany tak od nazwiska niemieckiego barona, który w XVIII wieku zasły-

nął z opowiadania o swoich barwnych, lecz zmyślonych przygodach, po raz pierwszy został opisa-

ny w 1951 roku przez lekarza Richarda Aschera, który nazwał tak pacjentów wywołujących u siebie 

choroby, by wzbudzić zainteresowanie lekarzy. W 1977 roku Roy Meadow, w piśmie „Lancet” 

opisał przypadki dwóch matek, które w tym samym celu wywoływały chorobę u swoich dzieci, 

zjawisko to zostało nazwane zastępczym zespołem Münchhausena (tzw. Münchhausen by proxy). 

W 2000 roku doktor Marc D. Feldman, psychiatra z University of Alabama w Birmingham opisał 

w „Southern Medical Journal” nowy przejaw zespołu Münchhausena, tzw. MBI, (Münchhausen by 

Internet), który polega na symulowaniu choroby u siebie lub dziecka przez opiekuna za pomocą in-

ternetu, np. mediów społecznościowych, forów internetowych. Historie trafiających do niego osób 

z tym zespołem opisał następnie w wydanej w 2004 roku książce Playing Sick? Untangling the Web 

of Munchausen Syndrome, Munchausen by Proxy, Malingering, and Factitious Disorder. Przeja-

wem ZM jest nie tylko symulowanie choroby, ale tworzenie fałszywej tożsamości, np. płciowej. 

Jednym z najbardziej znanych przypadków jest historia Aminy Arraf, która w 2011 roku prowadzi-

ła bloga A gay girl in Damascus (Lesbijka z Damaszku). Arraf stała się nie tylko symbolem wal-

ki o prawa gejów, ale też symbolem rewolucji w Syrii. W wyniku śledztwa internautów okazało się, 

że Amina nie istniała, była internetowym awatarem stworzonym przez 40-letniego amerykańskie-

go absolwenta historii i niespełnionego pisarza, Toma MacMastera. Na bazie tej historii powstał 

w 2015 roku film dokumentalny The Amina Profile, w reżyserii Sophie Deraspe.

Przypominamy o dwóch artykułach o zespole zastępczym  
Münchhausena w wydaniu jesiennym Po Prostu Żyj  (3(17)2019)  
Bianca-Beata Kotoro str 38 oraz Agnieszka Łodzińska str 58
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Tekst: zespół ds. leczenia otyłości u osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Dietetyki: D. Gajewska, J. 
Myszkowska-Ryciak, E. Lange, W. Marlicz, K. Świąder, A. Białek-Dratwa, L. Pachocka, B. Sawaniewska, 
P. Kęszycka, M. Kret, L. Podgórska-Stawiecka, A. Kolmaga, S. Gudej (Standardy leczenia dietetycznego 
otyłości u dorosłych, „Dietetyka” 2019 vol.11, Wydanie Specjalne)

INNE METODY 
LECZENIA 
OTYŁOŚCI

Wprowadzenie farmakoterapii należy rozważyć u osób doro-
słych ze wskaźnikiem BMI > 30 kg/m2 oraz u osób dorosłych 
ze wskaźnikiem BMI > 27 kg/m2, które nie odpowiadają na le-
czenie terapią behawioralną, a współistnieją u nich inne czyn-
niki ryzyka, takie jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzyca oraz obciążający wywiad rodzinny. 

LECZENIE CHIRURGICZNE 
Zabiegi bariatryczne stosowane są w leczeniu otyłości III stop-
nia (BMI ≥ 40 kg/m2), a także u pacjentów z BMI 35-40 kg/m2, 
u których oczekiwane zmniejszenie masy ciała przyczyni się 
do istotnej poprawy stanu zdrowia. 

Chirurgiczne leczenie otyłości wymaga szczególne-
go nadzoru i kontroli sposobu żywienia pacjenta w okresie 
przygotowania do operacji, jak również po zabiegu ze 
względu na ryzyko wystąpienia niedoborów pokarmowych 
i niedożywienia.

Badania naukowe potwierdzają niską skuteczność za-
chowawczego leczenia otyłości olbrzymiej. Efekty takie-
go postępowania są często niezadowalające i krótkotrwałe 
(Martins i wsp., 2011). Chirurgiczne leczenie otyłości (chi-
rurgia bariatryczna) ma nie tylko udowodnioną skuteczność 

WSPOMAGANIE FARMAKOLOGICZNE W LECZENIU OTYŁOŚCI
U osób, u których nie udaje się uzyskać redukcji masy ciała za pomocą diety i aktywności fizycznej, 
należy rozważyć wprowadzenie leczenia farmakologicznego, a w szczególnych przypadkach lecze-
nia chirurgicznego. Jednak nawet wtedy niezbędne jest odpowiednie postępowanie dietetyczne 
i zwiększona aktywność fizyczna.

leczenia otyłości olbrzymiej, ale także pozytywny efekt me-
taboliczny. W wyniku znacznej redukcji masy ciała ustępują 
takie powikłania otyłości olbrzymiej, jak np. nadciśnienie 
tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca typu 2 czy niealkoholowa cho-
roba stłuszczeniowa wątroby. Operacje bariatryczne mogą 
przyczyniać się do wydłużenia życia chorego i zdecydowanej 
poprawy jego jakości (Beamish i wsp. 2016; Sjöström i wsp., 
2007; Hofsø i wsp., 2010).

Kryteria kwalifikacji pacjentów do leczenia bariatrycznego opi-
sano szczegółowo w Polskich rekomendacjach w zakresie chi-
rurgii bariatrycznej i metabolicznej (Budzyński i wsp. 2016). 
Zgodnie z rekomendacjami, zabiegi bariatryczne rekomenduje 
się pacjentom w wieku 18-65 lat, którzy spełniają następujące 
kryteria:
–  wskaźnik masy ciała BMI ≥ 40 kg/m2;
–  wskaźnik masy ciała BMI w przedziale 35–40 kg/m2 u pacjen-
tów, u których leczenie chirurgiczne otyłości może skutkować 
dodatkowo poprawą kliniczną w zakresie chorób/zaburzeń 
współistniejących z otyłością (m.in. cukrzycy typu 2, chorób 
układu sercowo-naczyniowego, niealkoholowego stłuszcze-
niowego zapalenia wątroby, niealkoholowego stłuszczenia wą-
troby, istotnych problemów społeczno-psychologicznych);
– chirurgiczne leczenie otyłości można rozważyć również 
w przypadku chorych z BMI w przedziale 30–34,9 kg/m2 
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i cukrzycą typu 2, w przypadku utrzymywania się hiperglike-
mii mimo stosowania leków doustnych oraz insuliny; 
– chorym, którzy przebyli wcześniej zabiegi bariatrycz-
ne, u których nie został osiągnięty efekt terapeutyczny 
(w odniesieniu do redukcji masy ciała lub ustępowania chorób 
wywołanych otyłością), należy zaproponować wykonanie za-
biegu rewizyjnego.

Kryterium BMI dotyczy najwyższej udokumentowanej 
w przeszłości chorego wartości tego wskaźnika. Wartość 
wskaźnika BMI niższa, niż wymieniona w rekomendacjach, 
nie stanowi przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego, 
jeśli została uzyskana w efekcie redukcji masy ciała przed 
planowanym zabiegiem. Także brak udokumentowanych prób 
redukcji masy ciała przed planowanym leczeniem chirurgicz-
nym metodami zachowawczymi nie stanowi przeciwwskaza-
nia do zabiegu w grupie osób dorosłych (Budzyński i wsp., 
2016).

Chorzy kwalifikowani do operacyjnego leczenia otyłości powin-
ni zostać objęci kompleksową opieką zespołu terapeutycznego, 
w tym dietetyka specjalizującego się w dietoterapii pacjen-
tów bariatrycznych. Konsultacje dietetyczne i edukacja żywie-
niowa powinny odbywać się systematycznie, zarówno przed, 
jak i po operacji, według wcześniej ustalonego harmonogra-
mu. Dietetyk powinien wyjaśnić pacjentowi, że na długotrwały 
sukces terapii, oprócz operacji, ma wpływ styl życia, w tym 
przede wszystkim sposób żywienia (Busetto i wsp., 2017; 
Kulick, 2010). 

Celem spotkań z pacjentem przeprowadzonych przed pla-
nowaną operacją jest edukacja żywieniowa. Należy dokonać 
oceny sposobu żywienia pacjenta, omówić popełniane błędy 
żywieniowe oraz sposób ich korygowania, przeprowadzić do-
kładny wywiad na temat podejmowanych prób redukcji masy 
ciała i czynników wpływających na jej ponowny przyrost (m.in. 
spożycie słodzonych napojów i alkoholu, stres, tryb pracy). 
W trakcie wywiadu dietetycznego zaleca się również ocenę 
motywacji chorego oraz jego nastawienia do zmian. War-
to podkreślić, że dietetyk powinien pomóc pacjentowi w wy-

znaczeniu realnego celu, do którego pacjent będzie dążył 
(Busetto i wsp., 2017; Cummings i Isom, 2015).
Zmiana sposobu żywienia pacjenta powinna opierać się 
na uregulowaniu pór spożywania posiłków oraz świadomym 
wyborze produktów spożywczych (najlepiej jak najmniej 
przetworzonych). Należy także przeszkolić pacjenta w za-
kresie dokładnego przeżuwania pokarmu oraz rezygnacji ze 
spożycia płynów po posiłku, co stanowi ważny element dieto-
terapii po operacji. Pacjent powinien także zmienić techniki ku-
linarne, zrezygnować ze spożywania posiłków w restauracjach 
typu fast food, zamienić słodkie i słone przekąski na warzy-
wa i owoce, wykluczyć słodzone oraz gazowane napoje 
na rzecz wody niegazowanej. Pacjentom można rekomendo-
wać założenia diety DASH. 
Wyniki badań wskazują, że pacjenci otyli, z uwagi na duże 
spożycie wysokokalorycznej, przetworzonej żywności o niskiej 
wartości odżywczej, a także nadużywanie alkoholu oraz stoso-
waną farmakoterapię (np. diuretyki, leki hamujące wydzielanie 
kwasu solnego, zawierające inhibitory pompy protonowej 
oraz metforminę) mogą być narażeni na niedobory witamin 
(tiamina, kobalamina, foliany, witaminy D i A) i składników mi-
neralnych (żelazo, cynk, miedź) (Krzizek i wsp., 2018; Roust 
i DiBaise, 2017). Szczególnie ważne jest zatem objęcie tej 
grupy pacjentów specjalistyczną opieką dietetyczną w okresie 
okołooperacyjnym, aby wyrównać istniejące niedobory i zapo-
biegać wystąpieniu nowych. 

Dieta pacjenta bariatrycznego w okresie pooperacyjnym po-
winna zapewnić ujemny bilans kaloryczny przy odpowiedniej 
podaży makro- i mikroskładników, co będzie skutkować po-
stępującą redukcją masy ciała, przy jednocześnie minimalnym 
ryzyku wystąpienia niedoborów pokarmowych. Zaleca się, by 
pacjent spożywał posiłki w taki sposób, aby uniknąć nieprzy-
jemnych dolegliwości, które mogą występować po operacji, 
np. bólu brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć czy zespo-
łu poposiłkowego (Busetto i wsp., 2017).

Podstawą dietoterapii jest odpowiednie nawadnianie orga-
nizmu (min. 1,5 l wody/dobę) oraz regularna suplementacja, 
która zakłada przyjmowanie następujących mikroskładników:
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WITAMINA B1 – min. 12 mg/d, a u pacjentów o zwiększonym 
ryzyku 50-100 mg/d;

WITAMINA B12 – 350-500 µg/d w tabletkach lub formie płyn-
nej/iniekcji/donosowo zgodnie z zaleceniem lekarza lub 1000 
µg/miesiąc domięśniowo;

KWAS FOLIOWY – 400-800 µg/d lub 800-1000 µg/d u kobiet 
w wieku rozrodczym;

WAPŃ (najlepiej w formie cytrynianu) 1200-1500 mg/d;

WITAMINA A – 5000 IU/d (rękawowa resekcja żołądka), 5000-
10000 IU/d (ominięcie żołądkowo-jelitowe);

WITAMINA E – 15 mg/d; 

WITAMINA K – 90-12 µg/d;

WITAMINA D – min. 3000 IU/d, tak by osiągnąć stężenie 
25(OH)D > 30 ng/ml;

ŻELAZO – min. 18 mg/d z preparatu multiwitaminowego lub 
46-60 mg/d u miesiączkujących kobiet i osób z niedokrwisto-
ścią w wywiadzie;

CYNK – 8-11 mg/d (rękawowa resekcja żołądka) i 16-22 mg/d 
(ominięcie żołądkowo-jelitowe);

MIEDŹ – 1 mg/d (rękawowa resekcja żołądka) i 1-2 mg (ominię-
cie żołądkowo-jelitowe) (Parrott i wsp., 2017; Mechanick i wsp., 
2013).

Pacjent powinien codziennie spożywać minimum 60G BIAŁ-
KA (do 1,5 g/kg idealnej m.c.). 
W indywidualnych przypadkach korzystna może być wyż-
sza podaż białka, nawet do 2,1 g/kg idealnej masy ciała. 
Około 45% energetyczności diety powinno pochodzić z wę-
glowodanów, a 30% z tłuszczów. Badania pokazują, że pacjen-
ci początkowo spożywają około 500 kcal, a po roku wartość 
energetyczna diety sięga około 1200 kcal (Parrott i wsp., 2017; 
Busetto i wsp., 2017).
Z badań wynika także, że znaczna część pacjentów nie 
osiąga zalecanego spożycia białka z diety konwencjonalnej, 
nawet wiele miesięcy po operacji, co jest związane z mniejszą 
pojemnością żołądka i złą tolerancją produktów wysokobiał-
kowych (takich jak np. mięso, nabiał). Odpowiednie spożycie 
białka jest niezwykle istotne w tej grupie pacjentów, ponieważ 
chroni przed utratą beztłuszczowej masy ciała, daje uczucie 
sytości oraz zmniejsza ryzyko niedoborów. Uzasadnionym 
postępowaniem w tym przypadku wydaje się dodatek około  
30 g/d suplementu białka do diety konwencjonalnej (najlepiej 
w formie płynnej) (Busetto i wsp., 2017). 
Dietę pooperacyjną przeprowadza się w 5 etapach (każdy 
z nich składa się z pokarmów o zmiennej konsystencji): die-
ta płynna (1-2 dni), płynna wzmocniona (5-14 dni), łatwostraw-
na papkowata (2-8 tygodni), łatwostrawna stała (2-8 tygodni) 
i ubogoenergetyczna. Poszczególne etapy różnią się czasem 
trwania, w zależności od rodzaju przeprowadzonego zabie-
gu i samopoczucia chorego. Prowadzenie systematycznej 
edukacji żywieniowej wydaje się niezbędne, aby uzyskać dłu-
goterminowe efekty leczenia. Brakuje jednak uniwersalnych 
wytycznych, które przedstawiałyby schemat opieki dietetycz-
nej realizowany w dłuższym odstępie czasowym po interwen-

cji chirurgicznej. Moize i wsp. (2010) zaproponowali piramidę 
żywieniową dla chorych po ominięciu żołądkowo-jelitowym 
oraz następujące zalecenia:

1. spożywanie 3 zbilansowanych posiłków i 2 przekąsek  
 w ciągu dnia; 
2. picie głównie wody, unikanie słodkich i gazowanych  
 napojów; 
3. dokładne przeżuwanie pokarmu i spożywanie małych  
 porcji;
4. powolne spożywanie posiłku, przynajmniej 20 minut;
5. spożywanie zalecanych porcji i unikanie przejadania się;
6. codzienne przyjmowanie zalecanych suplementów wi-
tamin i składników mineralnych;
7. unikanie spożywania żywności rozgotowanej i dojada-
nia „resztek”;
8. unikanie picia w trakcie jedzenia, edukacja pacjenta, 
aby napoje spożywać 30 min przed posiłkiem i 30 min 
po posiłku celem uniknięcia nieprzyjemnych dolegli-
wości, jak np. wymioty, biegunki oraz szybkie uczucie 
głodu po posiłku. 

Cambi i Baretta (2018) dla pacjentów po chirurgicznym 
leczeniu otyłości zaproponowali rekomendacje w formie 
talerza bariatrycznego (Bariatric Plate Model, BPM), które 
mogą być dla pacjenta łatwiejsze w odbiorze. Model ten 
zakłada, że połowę dziennego spożycia powinny stanowić 
dobre źródła białka (mięso, jaja, nabiał, strączkowe), 30% 
warzywa i owoce (źródło witamin, składników mineralnych 
i błonnika pokarmowego), a 20% produkty zbożowe (najlepiej 
pełnoziarniste). Pacjent powinien pamiętać o codziennej, re-
gularnej suplementacji (białko, witaminy, składniki mineralne), 
aktywności fizycznej i odpowiednim nawadnianiu organi-
zmu (najlepiej 30 ml/kg m.c.). •
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Jednym z najczęściej konsultowanych – w gabinetach psy-
chologów dziecięcych, psychologów seksuologów bądź 
seksuologów klinicznych – zachowań związanych z rozwojem 
psychoseksualnym dzieci jest masturbacja dziecięca, czy sze-
rzej – manipulacja albo stymulacja w obszarze anogenitalnym. 
Rodzice, nie zawsze świadomi tego, co jest normą rozwojową, 
seksuologiczną dla danego wieku, zwracają się po pomoc, by 
rozwiać wątpliwości, dowiedzieć się, czy w ogóle, a jeśli tak, 
to jak reagować. Aby móc trafnie odpowiedzieć na ich pytania, 
trzeba dowiedzieć się, jaką funkcję dane zachowanie ma dla  
dziecka, czyli co mu daje, oraz wykluczyć przyczyny zdrowot-
ne, medyczne danego zachowania (m.in. infekcje układu mo-
czowo-płciowego, wady anatomiczne, urazy, przyjmowane 
leki, itp.).
W przypadku rodziców małych (ale również starszych, nawet 
nastoletnich!) chłopców, już przy wywiadzie wstępnym dość 
często okazuje się, że jednym z problemów medycznych, jakich 
doświadcza dziecko, jest stulejka. Urologicznie – stulejka to  
stan, w którym napletek nie może zostać odprowadzony ponad 
żołądź prącia. Stulejką nazywa się także stan, w którym naple-
tek można odciągnąć do rowka zażołędziowego penisa. Wy-
różnia się stulejkę wrodzoną (nazywaną fizjologiczną) i nabytą. 
Po urodzeniu może występować fizjologiczna stulejka spowo-
dowana naturalnym zlepieniem wewnętrznej blaszki naplet-
ka i żołędzi prącia. Podczas pierwszych 3-4 lat życia w trakcie 
wzrostu prącia wydzielina napletkowa (mastka) kumuluje się 
pod napletkiem, stopniowo oddzielając go od żołędzi. Po-
jawiające się okresowo erekcje dodatkowo rozciągają skórę 
napletka, zwykle umożliwiając całkowite jego odprowadzenie. 
Dane epidemiologiczne wskazują, że po urodzeniu u ok. 5% 
chłopców możliwe jest całkowite odprowadzenie napletka, 
a w wieku 3 lat czynność tą można wykonać u ok. 90% dzieci. 
Stulejka patologiczna jest to zarówno przetrwała stulejka fizjo-
logiczna, jak i stulejka nabyta. Stulejka patologiczna występuje 
u ok. 1% dorosłych mężczyzn (w zależności od źródła danych, 
liczba ta wzrasta nawet do 10% [1]). Przyczyny mogą być 
różne, jednak często przypadłość ta jest wynikiem zwłóknień 
powstałych na skutek nawracających stanów zapalnych naplet-
ka i żołędzi penisa (m.in. z powodu nieodpowiedniej higieny) 
lub urazów tej okolicy. Ponadto stulejka może rozwinąć się 
w wyniku przewlekłego cewnikowania pęcherza moczowego, 
urazowych praktyk masturbacji czy też wskutek nieuregulowa-
nej cukrzycy. Paradoksalnie częstą przyczyną patologicznej 
stulejki są obrażenia wywołane siłowym odprowadzaniem 
napletka u chłopców z fizjologiczną stulejką, czyli nieodpo-

wiednim sposobem radzenia sobie z problemem [2]. 
Zachowawczo stulejkę można leczyć na kilka sposobów. Klini-
ka Urologii Ogólnej WUM podaje, że mogą to być na przykład:
• stosowanie miejscowo maści sterydowej – nakładanie miej-
scowych środków sterydowych przez okres 4-6 tygodni,
• powtarzalne ręczne retrakcje napletka – ręczne stopniowe 
odprowadzanie napletka, które ma spowodować naciągnięcie 
skóry – terapia o niskiej skuteczności i ryzyku wystąpie-
nia załupka. 
Ta sama klinika podaje także kilka metod leczenia  
zabiegowego:
• obrzezanie – zabieg operacyjny polegający na chirurgicz-
nym usunięciu zwężonego napletka i zszyciu szwami wchłania-
nymi skóry prącia,
• plastyka napletka – zabieg operacyjny polegający na chirur-
gicznym nacięciu i poszerzeniu ujścia otworu napletka. Opera-
cja pozwala na zachowanie napletka. 
Wobec powyższych informacji zasadnym wydaje się stwierdze-
nie, że jeśli problem stulejki wrodzonej przeciąga się w czasie 
powyżej 3 roku życia dziecka, może wymagać poważniejszych 
oddziaływań medycznych.
Tyle jeśli chodzi o definicje medyczne. W tej publikacji nie 
będziemy rozwijać tematyki możliwych poważnych konse-
kwencji i powikłań nie leczonej lub nieodpowiednio leczonej 
stulejki w kontekście urologicznym (takich jak m.in. załupek, 
zapalenie żołędzi prącia i napletka, martwica żołędzi prącia), 
gdyż pozostaje to w zakresie kompetencji lekarzy. Wydaje 
się jednak, że oprócz perspektywy czysto medycznej, zasad-
nym, w kontekście leczenia stulejki, jest również spojrzenie 
na problem szerzej – przez pryzmat rozwoju psychoseksual-
nego chłopca. 
W przebiegu rozwoju seksualnego człowieka wczesne dzieciń-
stwo przypada na trzy pierwsze lata życia. Tworzą się wówczas 
zręby seksualności, kształtują podstawy tożsamości płciowej 
i rodzajowej, a także najprawdopodobniej orientacji seksu-
alnej. Ten odcinek, zwany preedypalnym, jest fazą wielkiej 
fizycznej bliskości matki i dziecka. W tym czasie spostrzeganie 
cech płciowych dziecka, ich akceptacja w procesie pielęgno-
wania i karmienia przekazywane są dziecku przez bezpośred-
ni kontakt fizyczny. W wieku około 3 lat dziecko potrafi już 
nazwać swoją płeć, ma świadomość podziału świata na kobiety 
i mężczyzn, zna podstawowe różnice o tym decydujące. Dziec-
ko może demonstrować na zewnątrz zainteresowanie własny-
mi narządami płciowymi poprzez ich oglądanie, dotykanie, 
chwytanie i stymulowanie. Możemy zatem z dużym prawdopo-

Co z tą stulejką?
Refleksje z gabinetu klinicysty
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dobieństwem założyć, że kilkuletni chłopiec rozwojowo będzie 
z mniejszym bądź większym natężeniem manipulował przy 
swoim penisie, a na to, jakie informacje zwrotne będzie uzy-
skiwał od swojego ciała, będzie miał wpływ fakt uregulowanej 
lub nie kwestii stulejki. W okresie średniego dzieciństwa, 
obejmującego czas między 3. a 6-7. rokiem życia, zwanym 
okresem edypalnym, mamy do czynienia z bogatą ekspresją 
seksualną obejmującą zachowania autoerotyczne (mastur-
bacja dziecięca), orientacyjne i interakcyjne oraz twórczość 
dziecięcą. Dziecko, podejmując zachowania masturbacyjne, 
froterystyczne (ocieractwo) czy ekshibicjonistyczne, zaspo-
kaja swoją ciekawość, czerpie z nich przyjemność i rozłado-
wuje napięcie. Początkowo często zdarza mu się naruszać 
nietykalność czy autonomię innych, nie zważając na kontekst 
sytuacyjny. Dojrzałość dziecka w tej fazie rozwoju kształtuje 
się również poprzez zdolność do przyjęcia norm zakazujących 
podejmowania zachowań seksualnych w określonych sytu-
acjach (np. bez czyjejś zgody, z dorosłymi, publicznie, z bliski-
mi, bez poszanowania zdrowia). To właśnie w tej fazie chłopiec 
uczy się, że stymulowanie obszaru genitalnego jest przyjem-
ne dla większości dzieci, natomiast jako zachowanie intymne 
/ prywatne może być realizowane w określonych warunkach. 
Co zatem w sytuacji, kiedy manipulacja przy penisie z jednej 
strony dostarcza bardzo przyjemnych fizjologicznie doznań, 
a jednocześnie poprzez stulejkę powoduje dyskomfort bólo-
wy? Opuszczając tę fazę rozwoju, dziecko ma ukształtowane 
podstawy tożsamości płciowej (tzw. tożsamość bazalną, budu-
je tożsamość rodzajową – poczucie stałości i stabilności płci), 
jest zdolne do rozwinięcia wiedzy o różnicach płciowych i ich 
funkcjach i przyswojenia prostych norm regulujących zacho-
wania seksualne. Kolejny okres, późnego dzieciństwa, przypa-
da na czas między ok. 6-7. a 10-11. rokiem życia. Intensywne 
zmiany biologiczne związane z rozpoczęciem prawidłowej 
czynności układu podwzgórze-przysadka-gonady przypadają 
dopiero na okres dorastania pomiędzy 11-12. a 18-20. rokiem 
życia [3].
Jak w tym kontekście stulejka i jej nieprawidłowe leczenie mo-
gą wpływać na problemy związane z rozwojem psychoseksu-
alnym małego chłopca? Wydaje się, że trzeba tu uwzględnić 
co najmniej dwie perspektywy: pierwszą – związaną z dys-
komfortem fizjologicznym bądź bólowym, i drugą – związaną 
z prawidłowym przebiegiem socjalizacji zachowań seksual-
nych, interakcji opiekun-dziecko oraz budowania granic tego, 
co jest intymne/prywatne i publiczne (sytuacje, zachowania, 
części ciała).
Jeśli chodzi o dolegliwości lub dyskomfort fizjologiczny, stu-
lejka u chłopca może powodować m.in.:
• brak możliwości odprowadzenia napletka poza żołądź prą-
cia, ból podczas próby odciągania napletka;
• rozciąganie i wypełnianie się napletka podczas oddawa-
nia moczu;
• wąski strumień moczu;
• nawracające zakażenia układu moczowego, ból, pieczenie;
• ból podczas manipulacji i stymulacji w obszarze genital-
nym, także podczas masturbacji dziecięcej, a później aktyw-
ności seksualnej.
W przypadku noworodków i niemowląt podstawą postę-
powania wydaje się być odpowiednia pielęgnacja podczas 
zabiegów higienicznych. Polega ona m.in. na systematycz-
nym, codziennym delikatnym zsuwaniu napletka podczas 
kąpieli (nigdy na siłę). Wraz z rozwojem i wiekiem powinno się 
chłopców uczyć zasad higieny, czyli odsuwania napletka pod-

czas oddawania moczu i podczas mycia penisa. O ile udział 
bliskich osób trzecich w odciąganiu napletka u niemowląt 
i bardzo małych dzieci nie budzi specjalnych kontrowersji (choć 
zdarzają się rodzice, którzy odczuwają z tego powodu dys-
komfort, zadają pytania o to, które z nich ze względu na płeć 
powinno to robić i jak długo), o tyle długotrwałe stosowanie 
takiej techniki u chłopców powyżej 3. roku życia stawia już 
pewne pytania o jej zasadność.
Pojawiające się w okresie wczesnego i średniego dzieciń-
stwa w prawidłowym rozwoju psychoseksualnym chłopca, 
w poszczególnych fazach, zainteresowanie stymulacją narzą-
dów płciowych w celach przyjemnościowych (wywoływane 
intencjonalnie, ale również występujące spontanicznie erekcje 
penisa chłopca, którego ciało nie jest jeszcze napędzane 
hormonami płciowymi) w kontekście stulejki mogą wywołać 
niekorzystne rozwojowo zjawiska:
• sprzężenie sytuacji, w której na bardzo przyjemny bodziec 
fizjologiczny wywołany stymulacją penisa nakłada się doznanie 
bólowe;
• manipulacja w obszarze genitalnym może przybrać funkcję 
instrumentalną, np. w celu pozbycia się dyskomfortu fizjolo-
gicznego lub zniwelowania bodźca bólowego (np. początko-
wo sytuacja rozwojowa masturbacji dziecięcej może zmienić 
się w masturbację instrumentalną, gdzie przyjemność nie 
będzie celem, a efektem ubocznym stymulacji mającej re-
dukować bodźce bólowe, wzmocniona przez pojawiającą się 
regularnie frustrację);
• brak akceptacji narządów płciowych, zachowa-
nia autoagresywne;
• nieadekwatny do wieku rozwojowego i kalendarzowego po-
ziom samodzielności w obsłudze w trakcie czynności higienicz-
nych i toaletowych, zbyt duży i przedłużający się udział bliskich 
osób dorosłych w procedurze (zdarzają się rodziny borykające 
z problemem kilka lat, nie zmieniając sposobu interwencji);
• bardziej rozmyte granice tego, które części ciała są intymne/
prywatne, komu i kiedy wolno ich dotykać lub przy nich mani-
pulować (także niekorzystne rozwojowo zjawisko w kontekście 
profilaktyki bycia ofiarą i / lub sprawcą nadużycia bądź wyko-
rzystania seksualnego); 
• trudności w rozwoju psychoseksualnym w kolejnych fazach 
życia, i inne.
Grupą, której warto by przyjrzeć się szczególnie uważnie 
w kontekście udzielania pomocy dotyczącej zachowań związa-
nych ze stymulacją obszaru genitalnego i stulejki, są chłopcy 
z zburzeniami rozwojowymi i / lub niepełnosprawnością (w tym 
z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu).
Wydaje się, że obecnie nie dysponujemy standardami le-
czenia stulejki, które uwzględniałyby zarówno aspekt stricte 
medyczny, jak i psychoseksualny, oraz dawały jasne wytyczne 
w zakresie postępowania dla rodziców i opiekunów. Zasadnym 
wydaje się poddanie tego tematu szerszej dyskusji w interdy-
scyplinarnym gronie specjalistów z zakresu urologii, androlo-
gii, pediatrii, psychologii i seksuologii w myśl zasady, że lepiej 
jest zapobiegać niż leczyć. •

Bibliografia:
stulejka.edu.pl
klinikaurologii.edu.pl
M. Beisert (2017 ) Rozwój psychoseksualny człowieka. Kryteria doj-
rzałości psychoseksualnej. [w]: Z. Lew-Starowicz, M. Lew-Starowicz,  
V. Skrzypulec-Plinta (red). Seksuologia, PZWL, Warszawa s. 133-136.

43

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (18) / 2019
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Do napisania tego tekstu zainspirowała mnie opowieść ko-
leżanki – mamy sześciolatka z zerówki, która podzieliła się ze 
mną swoimi obserwacjami ze szkolnej szatni. Zauważyła ona, 
że zazwyczaj ona i jej mąż są tam jedynymi rodzicami, którzy 
tylko towarzyszą swojemu synkowi w jego czynnościach roz-
bierania bądź ubierania po przyjściu albo przed wyjściem ze 
szkoły. Patrzą, jak ich dziecko samodzielnie radzi sobie z wkła-
daniem butów, czapki, szalika. Chłopiec próbuje też zapiąć 
suwak w kurtce, zaczynając od połączenia ze sobą pierwszych 
elementów suwaka – w czym nawet dorosły musi działać z pre-
cyzją. Większość kolegów tego chłopca nie ma takiej szansy. 
Stoją trochę jak manekiny, a rodzic rozbiera i ubiera. Rodzice 
robią to z różnych powodów. Przekonani są, że dziecko jeszcze 
tego nie potrafi , bo jest małe. Wiedzą, że dorosły zrobi to le-
piej, dokładniej, szybciej. Nie mają czasu, spieszą się do in-
nych obowiązków albo po prosu tak jest prościej, wygodniej 
dla dziecka i dla rodzica. 
Można mieć wrażenie, że rodzice nie posiadają wiedzy na temat 
znaczenia i wpływu samodzielnego działania dziecka dla je-
go edukacji i rozwoju, zaczynając właśnie od zwykłych czynno-
ści samoobsługowych. Nie doceniają ich, choć bardzo zależy 
im na dobrej edukacji swojego dziecka. Organizują więc dzie-
ciom multum przeróżnych, wyszukanych zajęć dodatkowych, 
by to osiągnąć. Chiński, pianino, balet – oferta jest bogata. 
A to, co jest w zasięgu ręki, proste, zwyczajne, a zarazem 
cenne, jako sposób na edukację dziecka, nie jest brane pod 
uwagę. 
Wyręczanie dzieci przez rodziców w czynnościach samoob-
sługowych widzą bardzo często nauczyciele i specjaliści od 
wychowania, edukacji bądź terapii małego dziecka. Spostrze-
gają to przede wszystkim jako stratę dla postępów w rozwo-
ju dziecka. Samodzielność dziecka kształtująca się podczas 
wykonywania najzwyklejszych czynności, takich jak rozbieranie 
i ubieranie, porządkowanie zabawek, wspólne z mamą przy-
gotowywanie posiłku, sprzątanie po zjedzeniu – daje dziec-
ku przede wszystkim poczucie sprawstwa, buduje poczucie 
własnej wartości, rozwija potrzebę autonomii. Jest dumne 
z siebie, że potrafi, odczuwa sukces. Kolejną nieprzecenioną 
wartością samodzielnych działań dziecka jest nauka cier-
pliwości, radzenia sobie z trudnościami, niepowodzeniami. 
Te zwykłe, z pozoru mało ważne czynności, pomagają też 
dziecku doskonalić ruchy, podnosząc ich precyzję na wyższy 
poziom, rozwijają spostrzeganie wzrokowe, słuchowe. Po-
rządkując chociażby zabawki czy sztućce, dziecko uczy się 
liczenia, klasyfikowania, rozwija myślenie, jednym słowem 
zdobywa kompetencje matematyczne. Wspólne z mamą 
czynności w kuchni są okazją do rozmowy – jest wtedy czas 
na zadawanie pytań, poznawanie, budowanie pojęć, słownika, 
ćwiczenie prawidłowej wymowy. Ponadto są to nieocenione 
chwile budowania relacji bliskości, która daje dziecku poczucie 

bezpieczeństwa. To wszystko jest niezwykle cenne dla rozwo-
ju dziecka. W efekcie wszystko to jest przygotowaniem dziec-
ka do nauki w szkole, nauki pisania, czytania radzenia sobie 
z emocjami. Takim przygotowaniem, które daje dziecku szansę 
na odnoszenie sukcesów i polubienia nauki. A chyba większo-
ści rodziców zależy, by ich dziecko dobrze się uczyło i odnosi-
ło sukcesy. 
Na koniec rozszyfruję więc potencjał edukacyjny kilku przykła-
dowo wybranych czynności. 
• Ubieranie i rozbieranie się – dziecko ćwiczy duże ruchy 
ciała, koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy sprawność 
swoich małych rączek, które wkrótce będą musiały rozpocząć 
trudną sztukę nauki pisania. Wkładanie butów na właściwą 
nogę pomaga poczuć swoje ciało, dzięki czemu będzie łatwiej 
nauczyć się, która to lewa, a która prawa strona.
• Pomoc mamie w sprzątaniu to doskonalenie dużych i małych 
ruchów ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej (prawidłowe 
rozwinięcie tych procesów niezbędne jest przy czytaniu i pisa-
niu), np. wycieranie szmatką kurzu na dużych powierzchniach 
mebli, wycieranie ściereczką łyżek, zamiatanie małą szczotką 
śmieci na szufelkę, nawet odkurzanie podłogi za pomocą 
odkurzacza.
• Wieszanie prania na suszarce ze spinaczami do bielizny 
– praca obręczy barkowej duże ruchy rąk, chwyt pęsetkowy 
palców przy chwytaniu i zapinaniu spinaczy to rozwijanie 
percepcji wzrokowej, koordynacji ruchowej oko – ręka, 
kształtowanie prawidłowego sposobu trzymania narzędzia pi-
sarskiego. Takie same efekty przynosi samodzielne jedzenie, 
trzymanie łyżki, widelca i w końcu noża i widelca. 
• Rozkładanie zakupów – porządkowanie produktów według 
różnych kategorii z jednoczesnym poznawaniem nowych 
pojęć np. rodzaju (warzywa, owoce, pieczywo), funkcjonal-
ności (te produkty potrzebne są do zrobienia sałatki, tamte 
potrzebne są do upieczenia ciasta), koloru, wielkości, kształtu: 
podłużne, okrągłe, takie jak klocek, np. opakowanie cukru lub 
pudełko herbaty. Sprawdzanie, co jest lekkie, a co ciężkie. 
Porządkowanie według ciężaru. Produkty płynne, sypkie lub 
stałe. Porządkowane produkty można przeliczać, porównywać 
ilości.
• Dzieci uwielbiają pomaganie tacie albo dziadkowi w domo-
wych pracach naprawczych. Wbijanie gwoździa, wkręcanie 
i odkręcanie śrubek, malowanie, sklejanie – wszystko to uczy 
precyzji ruchów, dokładności, wymusza w sposób naturalny 
skupienie uwagi. Nie trzeba specjalnych treningów. Wystarczy 
zaprosić dziecko do współpracy.
Każdą z wymienionych powyżej czynności dziecko traktuje jak 
dobrą zabawę. Zabawę, która w efekcie pozwala mu zdobywać 
kolejne kompetencje. Warto więc zaufać i wspierać je, na tej 
właśnie drodze rozwoju. •
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potencjale edukacyjnym czynności dnia 
codziennego w rozwoju i edukacji małego dziecka
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Teoria konstruktów mentalnych jest na pierwszy rzut oka ba-
nalna: rzeczy, które są nam psychologicznie bliskie, postrze-
gamy szczegółowo; rzeczy, które są nam dalekie, postrzegamy 
na poziomie ogólnym i abstrakcyjnym.
Pomyśl sobie o tym, jak patrzysz na las. Gdy jesteś od nie-
go daleko, widzisz po prostu las – zielone na górze, brązowe 
na dole, a w pochmurny, zimowy dzień szaro-brunatną plamę 
w oddali. Gdy jednak podchodzisz do lasu bliżej, zaczynasz wi-
dzieć coraz więcej szczegółów – najpierw pojedyncze drzewa, 
a w końcu i takie detale jak liście, strukturę kory czy mech 
na ziemi.
W taki sam sposób myślimy (mentalnie konstruujemy) wszyst-
ko inne. Im coś jest nam bliższe, tym bardziej konkretnie o tym 
myślimy. Im coś jest nam dalsze, myślimy o tym coraz bardziej 
abstrakcyjnie. 
Proste. Oczywiste. Intuicyjne. Banalne. 
Im dłużej jednak obserwuję zachowania ludzi przez pryzmat 
tej teorii, tym głębsza i ciekawsza się ona wydaje. I świetnie 
tłumaczy, dlaczego mamy ambitne i wizjonerskie plany i ich 
nie realizujemy.

WIZJE I MARZENIA VS. RZECZYWISTOŚĆ
Dlaczego mamy ambitne i wizjonerskie cele, których nie 
realizujemy? Gdy myślimy o posiadaniu sylwetki modelki, 
byciu milionerem czy pracy freelancera na rajskiej wyspie 
w Tajlandii, mamy pewne – ogólne i abstrakcyjne – wyobra-
żenie tego, jak nasze życie będzie wyglądać, gdy osiągniemy 
dany cel. Często też, ze względu na błąd zbytniego optymi-
zmu, koncentrujemy uwagę tylko na pozytywnych aspektach 
danego stanu i zakładamy, że czekają nas same cudowności. 
Ignorujemy tzw. niski poziom konstruowania, czyli konkrety 

Tekst: Julia Kołodko

dotyczące tego, co trzeba zrobić, aby wybrany cel zrealizować, 
i jak wyglądają szczegóły takiego życia.
Ile będę mogła jeść, jeśli chcę mieć sylwetkę modelki? Ile 
będę musiała pracować i ile czasu poświęcać na budowanie 
networku, aby zostać milionerem? Jak zmienią się moje relacje 
z bliskimi, jeśli zostanę milionerem, a oni nie? Jak w praktyce 
wygląda życie na wyspie w Tajlandii, gdzie nie ma moich przy-
jaciół, ciągle jest nieznośnie wilgotno i nie ma żadnego kina, 
ani nawet dobrze działającego internetu, żeby obejrzeć film 
na Netfliksie?
Jak się często okazuje, idealizujemy cele i kompletnie ignoru-
jemy niski poziom konstruowania mentalnego, czyli konkrety.

CO Z TEGO WYNIKA?
Jeśli chcesz poprawić swoje życie i przestać frustrować się tym, 
że brakuje ci silnej woli i że masz słomiany zapał, zastanów się, 
jakie cele próbujesz osiągnąć. Nie wpadaj w pułapkę myśle-
nia jedynie o wysokim, abstrakcyjnym poziomie, ale dokładnie 
przemyśl to, z czym wiąże się ta wizja na niskim poziomie. Czy 
na pewno chcesz osiągnąć cel, biorąc pod uwagę, jak wyglą-
da codzienność dążenia do niego i życia po jego osiągnięciu?
Podobnie wygląda sprawa z wykorzystaniem tej teorii do po-
mocy innym. Jeśli chcesz pomóc swojej przyjaciółce, mamie 
albo wujkowi, skłoń ich do zastanowienia się nad tym, jakie 
cele stawiają przed sobą, i ściągnij ich na ziemię (w przeno-
śni i dosłownie), jeśli wymaga tego sytuacja.
Jeśli, z kolei, ktoś z nich wpadł w zimowy marazm i nie wi-
dzi życia dalej niż grudniowe długie wieczory, pokieruj tak 
rozmową, aby zaczęli myśleć o wysokim poziomie i spojrze-
li na sprawy z dystansem. To powinno podnieść ich morale, 
poprawić motywację i samokontrolę. Trzymam kciuki i życzę 
powodzenia! •

Dlaczego mamy 
ambitne i wizjonerskie 
cele, których nie 
realizujemy...
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Tekst: Dorota Marta Pędzieszczak

– Czy słyszysz, jaka tu cisza? Zupełnie inna niż wcześniej. 
Zdumiewające, że obydwie miałyśmy takie samo odczucie.
– Tak – odpowiedziałam. – Też zwróciłam na to uwagę. 
Szłyśmy dalej, już w milczeniu, wsłuchując się w ciszę lasu, 
w różne jej odcienie. 
To było wspaniałe doświadczenie. Później oczywiście próbo-
wałyśmy dociec, czemu w jednym miejscu jest tak, a w drugim 
inaczej, snułyśmy różne domysły, racjonalizowałyśmy przeży-
cie. W rzeczywistości do dziś nie wiem, co było tego przyczyną. 
Lecz to nieistotne. A co jest istotne? Że wreszcie znalazłyśmy 
się w lesie. Swą uważnością, swym milczeniem – choć na mo-
ment się z nim zjednoczyłyśmy.
Coraz trudniej jest nam być – tu i teraz. „Zagadujemy życie”, jak 
ja i moja koleżanka, gdy spacerowałyśmy po lesie. Albo idąc, 
prawie nieustannie rozmyślamy o czymś, z czego nie zawsze 
nawet zdajemy sobie sprawę. Gdzie jesteśmy? W swoich gło-
wach. A życie toczy się obok…

Spacerowałyśmy kiedyś z moją przyjaciółką po lesie … Gada-
łyśmy, gadałyśmy, gadałyśmy… jedna o tym, druga o tamtym; 
bywało, że i jednocześnie, bo… każda z nas… miała TYLE 
drugiej do powiedzenia. Więc nawet specjalnie się nawzajem 
nie słuchałyśmy… Szłyśmy ścieżką przez las, a w rzeczywisto-
ści – nie było nas w nim. Równie dobrze mogłyśmy iść Mar-
szałkowską czy też inną ulicą. Bez różnicy. Lasu nie było: nie 
czułyśmy go, nie widziałyśmy, nie słyszałyśmy. Albo inaczej: 
Las był – to nas nie było. Bo skoro: nie czuję, nie widzę, nie 
słyszę, to… jestem, czy mnie nie ma?
W pewnym momencie odniosłam wrażenie, że w miejscu, 
w którym się właśnie znalazłyśmy, jest znacznie ciszej, niż 
było wcześniej. Dziwne – pomyślałam – wciąż ten sam las, 
a cisza w nim różne ma barwy: raz jakby jest „cichsza”, 
a raz „głośniejsza”. A może mi się tak tylko wydaje? Zaczęłam 
więc przysłuchiwać się tej leśnej ciszy.
Nagle koleżanka szepnęła:  

Myślę, 
więc jestem?

46

OKIEM SPECJALISTY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (18) / 2019



Nie, nie twierdzę, że myślenie jest czymś złym. Gdyby nie 
wsparcie mojego umysłu, nie napisałabym tego felietonu. 
Chcę napisać felieton o doświadczaniu zmysłowym – zapla-
nowałam sobie. Skupiłam się na wyznaczonym sobie celu i … 
piszę, przelewam myśli na papier. 
Nie potrzebuję jednak przecież myśleć przez cały czas! Gdy 
jem – pragnę skupić się na tym, co jem – widzieć jedzenie, 
smakować. Gdy chodzę – pragnę skupić się na moich stopach, 
poczuć, jak stykają się z ziemią. Albo – na otaczającej mnie 
rzeczywistości: zobaczyć drzewo, wsłuchać się w śpiew ptaka, 
poczuć, jak wiatr głaszcze mnie po twarzy itp.
W kontekście rozważań na temat świadomego doświadcza-
nia życia – przypominam sobie jeszcze jedno zdarzenie. Szłam 
ścieżką przez osiedlowy lasek. W ręku trzymałam torbę foliową. 
Wiatr zawiał, zrobiło mi się chłodno. Postawiłam torbę na zie-
mi, między nogami, by założyć sweter, którym obwiązana by-
łam w pasie. Nagle – ni stąd, ni zowąd – przyfrunęły gołębie. 
Była ich cała chmara. Nie przypominam sobie, żebym kiedy-
kolwiek wcześniej widzia-
ła tak dużo gołębi naraz! 
Przycupnęły na ziemi wokół 
mnie, głośno gruchając. 
Stałam tak wśród nich 
w bezruchu, zadziwiona, 
zachwycona i szczęśliwa. 
Kątem oka zobaczyłam, 
jak na ścieżkę wchodzi ma-
ła dziewczynka ze starszą 
panią za rękę. 
– Babciu, zobacz! – zawołała, zatrzymała się i otworzyła szero-
ko buzię.
– A, no tak – pośpieszyła z wyjaśnieniem babcia. – Pani posta-
wiła na ziemi torbę i gołąbki pomyślały, że coś tam dla nich ma.
Czar sytuacji prysnął. Spojrzałam na dziewczynkę, spostrze-
głam rozczarowanie na jej buzi. 
Nasz umysł skłonny jest do racjonalizowania, 
do nazywania wszystkiego, co widzi, słyszy, czuje. 
To utrudnia nam bezpośredni kontakt z rzeczywistością. Co-
gito ergo sum (Myślę, więc jestem) – powiedział Kartezjusz. 
A ja czuję, że jestem przede wszystkim w tym ułamku sekundy, 
gdy doznaję siebie i świata.
Najpierw jest obraz, dźwięk, smak, zapach, dotyk, a potem 
– emocja i myśl. Nazywamy to, co spostrzegamy. Przeważnie 
cały ten proces trwa ułamek sekundy, ponieważ umysł nawy-
kowo, niemalże natychmiast, nadaje rzeczy „imię”. A potem 
mogą się pojawić jakieś skojarzenia.
O, jabłko! – myślę na przykład, patrząc na ten owoc. – Jakie 
czerwone! Ma brązową plamkę … Ciekawe, czy przypadkiem 
nie robaczywe … A może gnije? Eee, chyba nie. Zawsze lubiłam 
jabłka. Moimi ulubionymi jabłkami były koksy. Dzisiaj już takich 
nie ma. Nie ma prawdziwych jabłek. Dzisiaj wszystko jest 
sztuczne i z pestycydami. Sztuczna żywność i wszechpanujący 
plastik! Nawet zabawki dla dzieci przeważnie są z plastiku. Nie 
to, co dawniej. Wcześniej dzieci rozwijały zmysły, bawiąc się 

zabawkami z naturalnych materiałów, szmacianymi lalkami, 
drewnianymi klockami, a także wszystkim tym, co natura nam 
daje: patykami, korzeniami, szyszkami, muszelkami. Wyczu-
wały różnicę między nimi: twarde – miękkie, ciężkie – lekkie, 
zimne – ciepłe, szorstkie – gładkie, itd., itp. 
Ot, na jakie manowce zszedł mój umysł, inspirując się jabłkiem. 
To wspaniale, że mnie naprowadził na nowy temat: rozwój 
zmysłów naszych dzieci, ale …. straciłam kontakt z jabłkiem! 
Jabłko, jako takie, przestało dla mnie istnieć! Poszybowałam 
nieświadomie myślami daleko, daleko od niego. Nie o to mi te-
raz chodziło!
Ale wracając do tematu, jaki teraz podsunął mi umysł. 
Do rozwoju zmysłów dzieci … Widziałam kiedyś taką zabawkę 
edukacyjną rozwijającą zmysł dotyku: tabliczki o różnej fak-
turze – gładkiej, szorstkiej, miękkiej, twardej, ciepłej, zimnej 
itp. Dziecku zawiązuje się oczy, podsuwa tabliczki i prosi, by 
dotknęło i powiedziało, co czuje, jakie ma wrażenia dotykowe. 
To na pewno ciekawy eksperyment. Ale pomysł na taką 

zabawkę mógł się pojawić, 
moim zdaniem, tylko w Erze 
Plastiku. Nasze dzieci mają 
niestety upośledzony zmysł do-
tyku, ponieważ – jak wcześniej 
pisałam – bawią się głównie 
plastikowymi zabawkami. 
O ile w ogóle się bawią, a nie 
spędzają większość czasu, wpa-
trując się w ekran smartfona, 

tabletu czy telewizora.
Jeśli chcemy, aby dzieci rozwijały swoje zmysły i dzięki te-
mu żyły bardziej świadomie, to dostarczajmy im jak najwięcej 
bodźców zmysłowych. Ale również – sami stańmy się uważniej-
si, bo dziecko naśladuje dorosłych – nas.
Kiedy jesteśmy z dzieckiem na spacerze, rozejrzyjmy się wokół, 
a gdy coś szczególnego dostrzeżemy, zwróćmy jego uwagę, 
mówiąc: Zobacz!, i wskażmy to wzrokiem lub ręką. To wystar-
czy. Niepotrzebny już żaden komentarz. W każdym razie nie 
w TEJ chwili. Ponieważ w TEJ chwili istotne jest przeżycie, by-
cie tu i teraz. Interpretacja tego, co widzimy, mogłaby zakłócić 
nasze zmysłowe doświadczenie, rozproszyć naszą uważność. 
Dlatego TERAZ – im mniej słów, tym lepiej. 
Odczuwanie zmysłowe mamy dziś prawie wszyscy, niestety, 
upośledzone. Ciągle się gdzieś śpieszymy, coś mamy do zro-
bienia. Brakuje nam czasu, by po prostu – zatrzymać się, rozej-
rzeć wokół siebie, posłuchać, poczuć zapachy, ruch powietrza, 
śpiew ptaków czy choćby dźwięki miasta.
W myślach jesteśmy przeważnie – już tam, dokąd właśnie 
pędzimy. Niektórzy są jeszcze tam, czyli w przeszłości, którą 
za ogon próbują przytrzymać. Kto dzisiaj ma czas, by rozsma-
kować się chwilą?
A przecież życie jest tu i teraz, a nie gdzie indziej, warto więc 
powiedzieć sobie od czasu do czasu: STOP! i zatrzymać w ten 
sposób kotłowaninę myśli w swojej głowie. Rozejrzeć się wokół. 
Usłyszeć. Zobaczyć. Poczuć. •

Kiedy jesteśmy z dzieckiem 
na spacerze, rozejrzyjmy 

się wokół, a gdy coś szczególnego dostrzeżemy, 
zwróćmy jego uwagę, mówiąc: Zobacz!, 

i wskażmy to wzrokiem lub ręką. 
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Dzieci urodzone za pomocą cesarskiego cięcia mają inny 
mikrobiom, niż te urodzone siłami natury – to efekt badań, 
jakim brytyjscy naukowcy poddali 596 dzieci. Wyniki swo-
ich badań opublikowali we wrześniowym numerze czaso-
pisma „Nature”. 

Mikrobiom to wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, które zasiedla-
ją nasz organizm. Miliony tych mikroorganizmów nie tylko po-
magają trawić spożywane przez nas jedzenie, ale też przyczy-
niają się do produkcji witamin z grupy B, niektórych ważnych 
aminokwasów, a także neuroprzekaźników, w tym serotoniny. 
Skład mikrobiomu wpływa nie tylko na to, czy mamy problemy 
np. z otyłością albo cukrzycą, ale także na naszą odporność na 
choroby – od nowotworów po alergie. Naukowcy od pewnego 
czasu obserwowali, że dzieci urodzone przez cesarskie cięcie, 
a także te nie karmione po porodzie piersią mają inny, prawdo-
podobnie mniej korzystny, zestaw bakterii zasiedlających jelita 
niż dzieci, które przyszły na świat naturalnie lub były karmione 
piersią. Potwierdziły to wyniki badania, opublikowanego we 

wrześniu tego roku w artykule Stunted microbiota and oppor-
tunistic pathogen colonization in caesarean-section birth w 
prestiżowym magazynie „Nature”.

Klucz do odporności 

„Założyliśmy, że moment porodu może być kluczowy dla ufor-
mowania systemu odpornościowego”, tłumaczy dr Nigel Field, 
dyrektor Centre of Molecular Epidemiology and Translational 
Research w Institute for Global Health University College 
London, jeden z głównych autorów badania. Jego zespół we 
współpracy z położnymi i lekarzami z trzech szpitali w Londy-
nie i Leicester pobrał próbki kału od 596 dzieci – 314, które 
urodziły się siłami natury, i 282 urodzonych poprzez cesarskie 
cięcie. Próbki pobierano w 4., 7. i 21. dniu życia, a następnie 
między 6. a 9. miesiącem życia. Próbki pobrano także od 175 
matek dzieci. Następnie próbki te poddano analizie w Sanger 
Institute w Cambridgeshire. Łącznie analizie DNA poddano 
1679 próbek. 

Cesarskie cięcie 
zmienia mikrobiom

Tekst: Michał Fiedorowicz  Tekst: Adam Dziki
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Analiza materiału genetycznego mikrobiomu dzieci 
wykazała znaczące różnice – dzieci urodzone przez ce-
sarskie cięcie miały zdecydowanie mniej matczynych 
bakterii komensalnych (głównie korzystnych bakterii z 
rodzaju Bacteroides), w związku z czym ich jelita były 
bardziej narażone na kolonizację bakteriami opornymi 
na leki (w tym gatunkami Enterococcus, Enterobac-
ter i Klebsiella), które prawdopodobnie pochodziły ze 
środowiska szpitalnego. Badania wykazały, że aż 80 
proc. dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie miało te 
„niedobre” bakterie w próbkach kału. Natomiast od-
naleziono je tylko u 50 proc. dzieci urodzonych siłami 
natury. Ponadto „złe” bakterie stanowiły aż 30 proc. 
mikrobiomu dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie – 
w przypadku dzieci urodzonych naturalnie procent ten 
spadał do 10. „Tak duża obecność bakterii powodują-
cych choroby niepokoi”, przyznaje dr Trevor Lawley, a 
mikrobiolog z Wellcome Sanger Institute w brytyjskim 
Hinxton, współautor badań, dodaje: „Poziom koloniza-
cji jelit dzieci przez te patogeny jest szokujący. Kiedy 
po raz pierwszy zobaczyłem wyniki, nie mogłem w to 
uwierzyć”. Jak odnotowują autorzy raportu w „Natu-
re” do 9. miesiąca życia różnice w mikrobiomie dzieci 
urodzonych przez cesarskie cięcie i drogą naturalną się 
zmniejszają, choć u 60 proc. dzieci urodzonych meto-
dą cesarskiego cięcia badacze wciąż notowali bardzo 
niski poziom dobroczynnych bakterii Bacteroides. „Nie 
wiemy, jakie są długofalowe skutki odkrytych przez nas 
różnic”, przyznają badacze.

Od otyłości po alergie 

Poznaniem ludzkiego mikrobiomu nauka zajmuje się od 
niedawna. Rewolucja w jego badaniu dokonała się w 
ciągu ostatnich kilkunastu lat, m.in. za sprawą rozwo-
ju technik sekwencjonowania DNA. „Dzięki procesowi 

znanemu jako sekwencjonowanie nowej generacji potrafimy 
obecnie pobierać próbki komórek z różnych części ciała, szyb-
ko dokonać analizy zawartego w nich DNA mikrobów i połą-
czyć informacje zebrane z próbek w celu identyfikacji tysięcy 
gatunków drobnoustrojów. Nowe algorytmy komputerowe 
pozwalają z kolei na znacznie łatwiejszą interpretację tego 
ogromu informacji genetycznej. Możemy, na przykład, stwo-
rzyć mapę naszych drobnoustrojów w celu porównania spo-
łeczności mikrobów zamieszkujących różne części ciała, a na-
stępnie zestawić ze sobą społeczności występujące u różnych 
ludzi”, wyjaśnia prof. Rob Knight w książce Na tropie mikrobio-
mu. Ogromny wpływ tycich mikrobów. W 2007 roku wdrożono 
Projekt Poznania Ludzkiego Mikrobiomu (Human Microbiome 
Project), w którym badacze skupili się na określeniu ludzkiego 
mikrobiomu na poziomie sekwencji nukleotydowej całego ge-
nomowego DNA drobnoustrojów. Projekt ten dotyczył także 
badania i analizy różnic w ludzkiej mikroflorze, w tym różnic 
w zależności od populacji i genotypu jej członków, ich wie-
ku, sposobu odżywiania, jak też środowiska życia i czynników 
socjalnych oraz ich stanu zdrowia. W kolejnej fazie projektu: 
Integrative Human Microbiome Project (iHMP) badacze sku-
pili się na poznaniu wpływu mikrobiomu na zdrowie człowieka 
oraz rozwój wielu chorób. Badania zespołu dr. Nigela Fielda i 
dr. Trevora Lawley’a opublikowane w „Nature” to z kolei część 
projektu badawczego, zwanego Baby Biome Study, który ma 
na celu śledzenie zależności pomiędzy zmianami w mikrobio-

mie, a występowaniem chorób – od dzieciństwa do dorosłości. 
Odmienny skład mikrobiomu może wyjaśniać, dlaczego dzie-
ci urodzone poprzez cesarskie cięcie częściej narażone są na 
występowanie astmy, alergii pokarmowych oraz atopowego 
zapalenia skóry, co potwierdzają wcześniejsze badania epide-
miologiczne. Naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public 
Health w ramach projektu GUTS (Growing Up Today Study) 
obserwowali ponad 22 tysiące osób od narodzin po dorosłość. 

U dzieci urodzonych metodą cesarskiego cięcia istniało o 
64 proc. większe ryzyko otyłości niż u ich rodzeństwa uro-
dzonego drogą pochwową pomimo tych samych genów, 
wychowania w tych samych domach i takiej samej diety. 

Lawinowy wzrost cesarskich cięć 

W świetle tych wyników powstaje pytanie o zasadność sto-
sowania cesarskiego cięcia. Jednak wiceprezes brytyjskiego 
Towarzystwa Ginekologów i Położników dr Alison Wright po 
opublikowaniu badań w „Nature” ostrzegła przed unikaniem 
za wszelką cenę cesarskiego cięcia. Podkreśliła, że wielu no-
worodkom zabieg ten ratuje życie i jeśli jest to konieczne, 
lepiej go nie odmawiać. Medyczne wskazania do wykonania 
cesarskiego cięcia – według opublikowanych w 2018 roku re-
komendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 
główne wskazania do wykonania zabiegu cesarskiego cięcia to 
wciąż „zatrzymanie postępu porodu i śródporodowa zagraża-
jąca zamartwica wewnątrzmaciczna płodu”. Zabieg należy wy-
konać bezzwłocznie jeśli w przypadku: „stwierdzenia wypad-
nięcia pępowiny, podejrzenia oddzielenia łożyska, podejrzenia 
pęknięcia macicy, a także w przypadku występowania patolo-
gicznego zapisu kardiotokograficznego utrzymującego się po-
mimo zastosowania metod poprawiających wewnątrzmacicz-
ny dobrostan płodu oraz braku szansy szybkiego zakończenia 
porodu drogami natury”. Wśród wskazań pozapołożniczych 
wymienia się m.in.: choroby sercowo-naczyniowe powodujące 
niewydolność krążenia, choroby płuc przebiegające z ograni-
czeniem pojemności życiowej, odwarstwienie siatkówki, pa-
tologie położnicze w obrębie miednicy, patologie kręgosłupa 
uniemożliwiające poród drogami natury. 

Problem w tym, że zabieg cesarskiego cięcia coraz częściej 
jest wykonywany ze względów pozamedycznych – głównym 
powodem, wymienianym przez rodzące jest wg raportu Fun-
dacji „Rodzić po ludzku” – strach przed bólem porodowym. 
Tych powodów jest jednak więcej: poród metodą cesarskie-
go cięcia wielu pacjentkom wydaje się opcją łatwiejszą i bez-
pieczniejszą – dla matki i dziecka; można go zaplanować co 
do dnia i konkretnej godziny, zmniejsza się ryzyko komplikacji 
porodowych, takich jak asfiksja okołoporodowa (niedotlenie-
nie dziecka). 

Liczba porodów przez cesarskie cięcie lawinowo wzrasta 
na całym świecie, informuje opublikowany w 2018 roku w 
czasopiśmie „The Lancet” raport Global epidemiology of 
use and disparities in caesarean sections. Raport, który za-
wiera dane z 169 krajów na świecie, wylicza, że w 2015 
roku, około 29 mln dzieci (czyli 21 proc.) przyszło na świat 
metodą cesarskiego cięcia, podczas gdy 15 lat wcześniej 
metodą tą urodziło się ich ok. 16 mln (12 proc.). Jest to 
więc aż dwukrotny wzrost! 
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A są kraje, gdzie odsetek ten przekracza nawet 40 proc. –  
w czołówce plasują się: Brazylia, Egipt, Turcja, ale także Polska 
czy Węgry. Z opublikowanego w lutym 2019 roku raportu Eu-
ro-Peristat, który zawiera kompleksowe dane dotyczące opieki 
okołoporodowej, wynika, że w Polsce od 2000 roku odsetek 
cesarskich cięć wzrósł z 19,6 proc. do 43,85 proc. obecnie. 
Średnia europejska to 27 proc., a kilka krajów ma odsetek 
cesarek poniżej 20 proc. m.in. Finlandia czy Norwegia. Z ba-
dań prof. Marleen Temmerman z belgijskiego Uniwersytetu w 
Gandawie (UGent), jednej z autorek raportu, wynika, że odse-
tek cesarskich cięć jest znacząco wyższy w krajach o wyższym 
rozwoju socjoekonomicznym, w których kobiety mają przynaj-
mniej średnie wykształcenie, zurbanizowanych, z większą licz-
bą lekarzy i z niższą stopą przyrostu naturalnego. Jak jednak 
podkreśla raport, choć w wielu częściach świata nadużywa 
się cesarskiego cięcia jako metody porodu, to są miejsca, w 
których zabieg ten pozostaje poza zasięgiem kobiet, które go 
rzeczywiście potrzebują. „W niektórych krajach Afryki Subsa-
haryjskiej wskaźnik porodów za pomocą cesarskiego cięcia 
wśród ubogich kobiet potrzebujących takiej interwencji jest 
bliski zeru, co oznacza, iż kobiety te i ich dzieci umierają, po-
nieważ nie mają dostępu do ratującej życie operacji porodo-
wej”– podkreśla raport. 

Znieczulenie zamiast cesarki? 

Jednak prof. Marleen Temmerman wyraża niepokój wzrostem 
cesarskich cięć wywołanym „przyczynami pozamedycznymi”. 
Przypomina, że cesarskie cięcie jest poważną interwencją chi-
rurgiczną, która niesie ze sobą ryzyko powikłań.

Jak piszą autorzy opublikowanych w 2018 roku rekomenda-
cji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: „Cięcie 
cesarskie nadal wiąże się z dziesięciokrotnie wyższym ryzykiem 
krwotoku porodowego oraz powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych, będących główną przyczyną zgonów kobiet w związku z 
porodem. Również w perspektywie odległych efektów zwraca 
się uwagę na narastające wraz z kolejnym cięciem cesarskim 
ryzyko nieprawidłowej implantacji łożyska pod postacią łoży-
ska przodującego i wrastającego. Liczne laparotomie związane 
z cięciami cesarskimi mają również wpływ na wyższe ryzyko po-
wikłań operacyjnych przy innych interwencjach chirurgicznych 
w jamie brzusznej”. Wśród innych powikłań notuje się m.in. 
uszkodzenia jelit, pęcherza moczowego, nadmiarową utratę 
krwi, problem z gojeniem się dużej rany. Cesarskie cięcie to 
też większe ryzyko zmian w postaci choroby zrostowej w ob-
rębie jamy brzusznej. Dane wskazują, że 30 proc. kobiet po 
przebytym cięciu może mieć problem z ponownym zajściem 
w ciążę. 

„Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje cięcia cesarskie-
go zarówno dla matki jak i jej dziecka, należy dołożyć wszelkich 
starań mających na celu zmniejszenie odsetka cięć cesarskich 
w szczególności w grupie zdrowych pierworódek w ciążach 
niepowikłanych”, czytamy w rekomendacjach PTGiP. Sytuację 
może poprawić wdrożenie systemu edukacji ogólnospołecz-
nej, tak by podnieść świadomość pacjentek na temat porodu 
i komplikacji związanych z wyborem metody cesarskiego cię-
cia. Z uwagi na fakt, że głównym czynnikiem pozamedycznym 
jest strach przed bólem porodowym kluczowe jest zwiększenie 
dostępności tzw. znieczulenia zewnątrzoponowego. W Polsce 
dostęp ten jest wciąż mocno zróżnicowany, w zależności od 
regionu: w województwach śląskim czy małopolskim znieczu-
lenie zewnątrzoponowe jest dostępne w ponad 80 proc. szpi-
tali, ale w Wielkopolsce czy na Podkarpaciu ten odsetek nie 
przekracza 40 proc. •
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Niemal cztery dekady pracy w zawodzie lekarza – niejedne 
święta spędziłam na dyżurze: w szpitalu, pogotowiu, ostatnio 
na tzw. nocnej pomocy. Mój mąż także pracuje w służbie zdro-
wia – jest pielęgniarzem w karetce „R”, więc praktycznie co 
roku albo jemu, albo mi „wypada” dyżur w święta. Pół biedy, 
gdy wypadnie nam on tego samego dnia, niestety często on 
ma np. nockę w Wigilię, a ja dyżur w pierwsze święto. Wtedy 
spędzenie razem świąt zaczyna przypominać trudną operację 
logistyczną. Moje dzieci z dzieciństwa pamiętają, że Wigilia  
u nas w domu często zaczynała się nim jeszcze na niebie 
pojawiła się pierwsza gwiazdka, bo chcieliśmy w spokoju 
podzielić się opłatkiem, zjeść karpia i rozdać prezenty, nim 
mój mąż będzie musiał pójść na nocny dyżur, albo odwrotnie 
zniecierpliwione dzieci wyglądały taty, wracającego z dyżuru 
dziennego, aby wreszcie usiąść do stołu. 
Same święta w szpitalu? Różnie je wspominam. Generalnie 
staramy się, by było miło. W okresie świąteczno-sylwestrowym 
każdy na dyżur przynosi jakieś jedzenie z domu, a to sałatkę, 
a to rybę po grecku, sernik czy makowiec. Staramy się zna-
leźć wolną chwilę, by razem usiąść, odsapnąć, życzyć sobie 
„Spokojnych świąt” lub „Szczęśliwego Nowego Roku” – kiedy 
dyżur ma jeden z moich kolegów Nowy Rok „opijamy” zawsze 
szampanem dla dzieci Piccolo! 
Kiedy myślę o świętach Bożego Narodzenia zawsze przypomi-
na mi się piękny wiersz ks. Jana Twardowskiego, który zaczyna 
się słowami: 
Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki 
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Niestety święta to czas, kiedy te „trudne sprawy” zamiast 
się „porozkręcać” – skręcają się jeszcze bardziej – a relacje 
rodzinne zaczynają przypominać mityczny węzeł gordyjski. 
Świetnie to widać w okresie przedświątecznym, gdy „zatroska-
ne” rodziny próbują upchać w szpitalu na święta starzejących 
się krewnych. „Nagle” im się pogorszyło, „nagle” spuchły im 
nogi, „nagle” – te same starsze osoby, które odwiedzam jako 
lekarz rodzinny na wizytach domowych, i których stan jest sta-
bilny – wymagają hospitalizacji. Zbieg okoliczności. Przypadek 

z zeszłych świąt: 88-letnia starsza pani przed świętami zostaje 
wypisana z oddziału internistycznego w pobliskiej Górze. Na 
wypisie stoi jak byk: „dalsze leczenie w domu”. Zalecenia: 
„nawadniać, podawać leki”. Niby nic skomplikowanego, ale 
rodzina dostaje histerii. Jak to? To oni mają zająć się babcią  
w święta? Tego samego dnia przywożą ją do szpitala w Lesznie. 
Ale my, lekarze nie widzimy podstaw do dalszej hospitalizacji 
– nasi koledzy z innego szpitala jasno napisali w wypisie, że pa-
cjentka jej nie wymaga. Rodzina jest oburzona. Krzyczy, grozi, 
płacze, błaga. No tak, przecież opłacony wyjazd „all inclusive” 
w Alpy czy do Egiptu za grube tysiące nie może się zmarnować 
– niektórzy nawet nie kryją, o co chodzi! Chyba to jest w tej 
całej sytuacji najbardziej okrutne.  Gdy rodziców traktuje się 
jak zbędny bagaż, którego trzeba się „pozbyć”, „upchnąć”, by 
można było w spokoju wyjechać.  I naprawdę chciałabym jak  
w wierszu księdza Twardowskiego: 
Aby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki. 

Ale gdy doświadczam takiej sytuacji i widzę w oczach tych 
starszych, porzucanych ludzi niemą rozpacz – to daleko mi do 
owieczki. I kto tu jest jędzą? 
Osobną sprawą są wigilijni pacjenci. Nagłe zawały przy świą-
tecznym stole, wigilijny poród na SOR-ze czy nawet zadławie-
nia ością – częściej takie sytuacje zdarzają się w komediach 
romantycznych niż w polskim szpitalu. Świąteczna codzien-
ność jest banalna: 90 proc. ludzi przychodzi, bo: „po pasterce 
zaczęło boleć go gardło”. Pacjent nawet nie próbował zrobić 
sobie płukanki z soli czy choćby napić się herbaty z miodem 
– od razu „wali” na nocną pomoc. Inny zjadł za dużo i „boli 
go brzuch”, albo wręcz ma „ostrą biegunkę”. Cóż, niejedna 
świąteczna sałatka może być tego przyczyną, ale gdy pytam, 
jak długo trwa problem, ile razy się już wypróżnił i słyszę: 
„No raz…” to trochę ręce mi opadają. Ba, są i tacy, co po-
trafią przyjść do szpitala w święta, bo recepta się skończyła,  
w „wcześniej nie mieli czasu”. No tak – w końcu przygotowywali 
święta.  Wszystkim tym, którzy zamiast spędzać czas z rodziną, 
wolą z „pierdołami” kisić się w szpitalnej poczekalni życzę:
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego 
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu.

Szpitalne święta

foto: unsp
lash.com
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Tytułem wstępu. 
Mam w swojej pamięci pewną kobietę, która ze łzami w oczach 
dziękowała za udział w spotkaniu, na którym mówiłam o tym, jak 
ważne jest wybaczanie, podkreślając jednocześnie, że nie wy-
baczając, krzywdzimy głównie siebie, że wybaczyć, nie znaczy 
zapomnieć… Los jej nie oszczędzał, jak wynikało z opowieści, 
ale pielęgnując w sobie to ogromne poczucie krzywdy, by-
ła niczym ofiara. Co istotne, uświadomiła sobie, że przez wiele, 
wiele lat rozpamiętywała doznane przykrości, a zdanie „nigdy 
im nie wybaczę” tak często wypowiadała i na głos, i w myślach, 
że na dobre weszło jej to w krew. Nie wyobrażała sobie nawet, 
że mogłaby postąpić inaczej, choć jej przekonania sprawiały, 
że była nieszczęśliwa, przygnębiona i z wiecznym poczuciem 
krzywdy. Podczas przywołanego spotkania usłyszała nie 
tylko o tym, co daje wybaczenie i dlaczego warto to robić, 
ale miała możliwość posłuchania historii innych, którzy dzie-
lili się swoim doświadczeniem. Zrozumiała, że nie wybaczając 
tym, którzy ją skrzywdzili, działa na swoją niekorzyść. Podję-
ła decyzję, że zacznie pracować nad zmianą swoich przekonań 
i spróbuje wybaczyć doznane krzywdy, i że zrobi to przede 
wszystkim dla siebie. 
Nasze życie roi się od takich historii i być może także analo-
gicznych trudnych doświadczeń bądź przekonań dotyczących 
wybaczania. Nie bez przyczyny mówi się, że wybaczanie 
to trudna sztuka. Tendencja do dźwigania bagażu trudnych 
przeżyć, pielęgnowania krzywd, wchodzenia w rolę ofiary, 
to dość ludzkie i typowe schematy działania. Determinowane, 
co warto podkreślić, socjalizacją i wzorcami przekazywany-
mi nam już w dzieciństwie. Do tego dochodzi błędne rozumie-
nie wybaczania, utożsamiane niejednokrotnie z koniecznością 
zapomnienia wyrządzonych krzywd, z bagatelizowaniem 
dotkliwych przykrości czy też udawaniem, że nic się nie stało. 
To jednak nie ma nic wspólnego z wybaczeniem, z czego war-
to zdawać sobie sprawę. 
Według Wielkiego słownika języka polskiego – wybaczyć 
to przestać gniewać się na kogoś za to, co robił, i odstąpić od 
zamiaru ukarania go. W psychologii wybaczenie utożsamiane 
jest najczęściej z uwolnieniem się od trudnych emocji, tok-
sycznych uczuć, poprawą kondycji psychofizycznej i wyjściem 

z roli ofiary. Tak rozumiane przebaczenie, to decyzja, która nie-
jednokrotnie wiąże się z pewnym wysiłkiem emocjonalnym 
i poznawczym. Nasza wola i gotowość do podjęcia tego wysił-
ku, to kluczowe aspekty wybaczenia. Mamy wybór – albo bę-
dziemy tkwili latami w poczuciu krzywdy i z zadrą w sercu, czy 
też wbitym nożem w plecy, jak zwykło się opisywać doznane 
krzywdy, albo przestaniemy rozpamiętywać przeszłość i zaj-
miemy się teraźniejszością oraz przyszłością. Szczególnie że 
na przeszłość nie mamy wpływu. Zatem po prostu wyciągajmy 
wnioski z tego, co nas spotkało, i zajmujmy się tym, na co ma-
my wpływ – tym, co dzieje się tu i teraz, oraz tym, co nas czeka, 
co przed nami. Trudno nie zgodzić się zatem z Elisabeth Ku-
bler-Ross i Davidem Kesslerem, którzy w swojej książce Lekcje 
życia piszą, że brak wybaczenia sprawia, że tkwimy w miejscu.
Warto zatem ruszyć z miejsca i przebyć wymagającą, ale 
wartościową drogę – od pielęgnowania krzywd do wybacze-
nia i uwolnienia się od negatywnych i destrukcyjnych uczuć. 
Jednocześnie mając świadomość, że wybaczyć nie znaczy 
zapomnieć czy wyprzeć, ale nauczyć się żyć z tym, co nas 
dotknęło, wyciągnąć wnioski z krzywdzących doświadczeń 
i potraktować to jako trudną życiową lekcję. Zwłaszcza, że 
przykre przeżycia mogą nas chronić w przyszłości przed po-
dobnymi zdarzeniami. Tym bardziej, że krzywd i przykrości nie 
da się wyeliminować z ludzkiego życia, ale można się przed 
nimi chronić i bardziej konstruktywnie radzić z tym, co nas 
spotyka. 
Jak mawiał francuski filozof i socjolog Emil Durkheim – 
człowiek to istota homo duplex, czyli z jednej strony naszym 
zachowaniem kierują instynkty, z drugiej moralność, zasady, 
wartości kreowane przez społeczeństwo. A zatem to oczywis-
te, że w repertuar zachowań człowieka wpisane są również te, 
które są niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Na szczęście 
zdecydowanie więcej jest tych pozytywnych zachowań! Po-
za tym to od nas w dużej mierze zależy, jak sobie poradzimy 
z tym, co nas dotyka, krzywdzi. Warto zatem zaakceptować 
fakt, że nie da się wyeliminować z życia trudnych sytuacji będą-
cych konsekwencją społecznego współżycia. Najważniejsze, 
żeby nauczyć się radzić sobie z tym, co nas spotyka, w kons-
truktywny sposób i pracować nad sobą, bo na siebie mamy  

Czy warto wybaczać? 
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największy wpływ. I choć nie zawsze jest łatwo, szczególnie 
gdy ktoś zajdzie nam mocno za skórę, to najważniejsze, żeby 
nie pozwolić na to, aby zalały nas destrukcyjne uczucia, choćby 
takie jak nienawiść, chęć zemsty, gniew czy użalanie się nad 
sobą. 
Ponadto warto mieć świadomość, że jeśli potrafimy 
wybaczyć innym, to na ogół umiemy także wybaczyć so-
bie. Jesteśmy wówczas bardziej wyrozumiali dla siebie 
i swoich zachowań, co ma z kolei znaczenie dla nasze-
go zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości. Umiejęt- 
ność przebaczania bowiem, to jak twierdzi Brian Tracy, to jeden 
z podstawowych filarów adekwatnej samooceny. Według 
tak zwanego prawa wybaczania, nasze zdrowie psychiczne 
odpowiada naszej zdolności do przebaczania i zapominania  
urazy. Kiedy mamy poczucie, że zostaliśmy skrzywdzeni, 
to wchodzimy w rolę ofiary, a wtedy trudno o dobre myśli o sobie 
i wiarę we własne siły, możliwości, trudno o pozytywną 
samoocenę, której tak bardzo potrzebujemy, żeby radzić sobie 
w życiu, tym prywatnym i zawodowym. Zatem warto wyjść 
z niekorzystnych schematów myślenia i działania i pójść 
do przodu, ruszyć z miejsca inną drogą…Wszystko po to, aby 
poprawić jakość swojego życia, żeby odnaleźć zagubione 
szczęście i doświadczać pozytywnych emocji.
Inspiracją dla niektórych niech będzie wiersz mojego autor-
stwa pod tytułem Wybaczyć, który dedykuję tym, którzy 
trudną sztukę wybaczania już opanowali, oraz tym, którzy 
zamierzają to zrobić. •

Wybaczyć…
Tym, którzy kochali za mało, 
I którzy nie zamilkli w porę.
Tym, którzy poszli na skróty,
I tym, którzy nagle zniknęli. 

Pytasz, czy warto im wybaczyć, 
Skoro tak mocno cię dotknęli?
Wątpisz, czy jest to możliwe, 
Skoro tak bardzo pamiętasz? 

Wybaczyć nie znaczy zapomnieć, 
Pamiętać nie znaczy wypominać! 
Wybaczyć to znaczy wygrywać, 
Na ringu życia własne szczęście.

Wybaczyć to uwolnić siebie
Od krzywd niesionych w sercu,
Od żalu, gniewu i smutku, 
By zrzucić brzemię ofiary!

Wybaczyć, to pójść do przodu, 
Ruszyć z miejsca inną drogą. 
Z bagażem ważnych doświadczeń, 
Z odwagą i wiarą w lepsze jutro. 

Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235
02-797 Warszawa     Metro Natolin
tel.: 22 35 39 650 • 22 64 80 369 • 602 515 075
e-mail: info@beata-vita.waw.pl

www.beata-vita.waw.pl

Zapraszamy do naszego sklepu na beata-vita.waw.pl
oraz do innych internetowych i stacjonarnych księgarni

 Psychoterapia par, małżeństw i rodzin 
 Terapia osób z wyłonioną stomią i ich rodzin
 Psychoterapia i pomoc psychologiczna  

 oraz pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
 Edukacja seksulana dla dzieci i młodzieży  

 oraz dorosłych
 Psychoterapia indywidualna
 Szkolenia i doradztwo
 Konsultacje psychologiczne, seksuologiczne  

 i pedagogiczne
 Superwizje
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Tekst: Maja Jaszewska

Królowa 
śniegu 

Marianna jest perfekcjonistką w każdym obszarze swo-
jego życia. Podziwiana i niezastąpiona w pracy, zawsze 
zadbana i elegancka, biegle włada trzema obcymi językami, 
nieustannie uczęszcza na różne kursy i szkolenia, a jej urządzo-
ne ze smakiem mieszkanie zawsze jest nieskazitelnie czyste. 
Znajduje też czas na pielęgnowanie swoich sportowych pasji, 
bo bardzo lubi pływać i wspinać się w skałkach. Dzięki aktyw-
nemu trybowi życia Marianna ma mnóstwo znajomych. Jest 
przez nich lubiana i wydawałoby się, że niczego jej do szczę-
ścia nie brakuje. Jednak żadna z tych licznych relacji nie 
przerodziła się w przyjaźń, a dwuletni związek z Łukaszem, 
który niedawno się zakończył, daleki był od płomiennej 
miłości. Para spędzała weekendowe wieczory, chodząc 
na koncerty, do kina i znajomych, ale wszystko to było dziwnie 
letnie i pozbawione spontaniczności. Początkowo Łukasz był 
bardzo zaangażowany, ale z czasem jego emocje przygasły, 
aż oboje stwierdzili, że nie ma dalej sensu tego ciągnąć. 
Łukasz jest z tego powodu rozbity, ale Marianna nie spra-
wia wrażenia rozczarowanej czy nieszczęśliwej takim obrotem 
sprawy. Przyznaje, że ich związkowi brakowało iskrzenia, ale 
nie zastanawia się, dlaczego kolejny jej związek kończy się 
w ten sam sposób.
– Łatwo przyszło, łatwo poszło – skwitowała ostatnio, kiedy 
sekundująca im koleżanka wyraziła żal, że para się rozstała.

W miejsce dotychczasowych cotygodniowych spotkań z Łuka-
szem, Marianna zapisała się na zajęcia z rysunku i teraz przeję-
ta kompletuje odpowiedni zestaw do ćwiczeń.
– Byłem bardzo zakochany w Mariannie – wyznaje Łu-
kasz. – Nadal nie jest mi obojętna. Przecież to piękna, 
inteligentna i niezwykła kobieta. Nie sposób się przy niej 
nudzić, mogliśmy porozmawiać o tylu rzeczach. Podziwiam jej 
samodzielność i niesztampowe myślenie. Wydawało mi się, że 
dobrze się dogadujemy, mamy podobne podejście do rze-
czywistości i podobne oczekiwania wobec życia. Ale z czasem 
zaczął mnie męczyć jej chłód. Jest jak Królowa Śniegu. Jedyne 
nasze chwile bliskości sprowadzały się do seksu, a i w nim bra-
kowało czułości. Marianna unika jak ognia okazywania uczuć 
i nie potrafi przyjąć gestów czułości. Początkowo wprost 
dawałem jej sygnały, jak jest mi bliska i co do niej czuję. 
Ale gasiła je natychmiast i z czasem sam sobie zacząłem się 
wydawać nazbyt sentymentalny i pretensjonalny w tych 
odruchach tkliwości. Potrafiła ironicznie skomentować czułe 
słowa, obrócić w żart moje wyznania miłości, wręcz je wykpić. 
Myślałem, że to może ze mną coś jest nie tak, ale na szczęście 
oprzytomniałem. Przecież widzę, że ludzie wokół okazują so-
bie czułość i nie ma w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, nie 
ma bliskości bez czułości. Marianna zawsze powtarzała, że 
nie potrzeba jej cukierkowych gestów i słów, a o miłości się 
nie mówi. Jej zdaniem wystarczającym dowodem na uczucie 
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jest fakt, że organizowała nasz czas z uwzględnieniem moich 
upodobań, a prezenty, jakie mi robiła, zawsze były trafione.
Bez wątpienia uważność na drugą osobę jest cenna, ale nie 
wyklucza okazywania czułości. Łukaszowi, o czym dał znać 
na początku związku, potrzebna była czułość, a Marian-
na tę potrzebę deprecjonowała. Nie jest to dowód bliskości. 
Warto więc rozważyć, co ukrywa się za tą niechęcią Marianny. 
Dlaczego każdy czuły gest odrzuca i reaguje, jakby stanowił 
zagrożenie. Tak naprawdę, to nie Łukasz ma problem z tym, 
że umie okazać czułość, tylko lęk Marianny przed bliskością 
dowodzi jakiegoś jej problemu. Tym bardziej, że pojawia się on 
nie tylko w relacji z partnerem.
– Lubię Mariannę, jest bystra i ma duże poczucie humoru. 
Byłyśmy kilka razy na wspólnych wyjazdach w skałki – wspo-
mina Grażyna, koleżanka Marianny z pracy. – Lubię też z nią 
pracować, bo jest solidna, zadaniowa i nigdy nie zawala termi-
nów ani zobowiązań. Myślałam, że się przyjaźnimy i możemy 
na siebie liczyć. Rzeczywiście, ilekroć prosiłam ją o jakąś 
przysługę zawodową, zawsze chętnie mnie wspierała, a ja od-
płacałam tym samym. Dlatego takim szokiem była dla mnie jej 
reakcja, kiedy się zwierzyłam, że mój brat poważnie zachorował 

i czeka na operację. Mówiąc to, rozkleiłam się i popłakałam. 
Marianna słowem mnie nie pocieszyła, nie okazała współ-
czucia. Siedziała obok sztywna i spięta, jakby zła, że płaczę. 
Szybko się więc pozbierałam i przeprosiłam za chwilę słabości, 
ale do dziś czuję żal i niesmak na wspomnienie tej sytuacji. 
Straciłam do niej sympatię i chęć do zacieśniania więzi. 
Trudno się przyjaźnić z kimś, przy kim nie można sobie pozwolić 
na okazywanie smutku i żalu.
Sama Marianna przyznaje, że nie lubi obnażać się ze swo-
imi intymnymi odczuciami i równie mocno nie lubi, kiedy 
ktoś jest zbyt wylewny. Krępuje ją to, zawstydza, a bywa, że 
nawet irytuje. Jej zdaniem każdy powinien sam mierzyć się ze 
swoimi emocjami, a nie uwieszać z nimi na innych. Ceni sobie 
powściągliwość i dystans, bo jej zdaniem są to konieczne 
warunki zdrowych relacji. Jej argumentacja jest wyraźnym do-
wodem na to, że jak ognia unika bliskości. Z jakichś przyczyn 
stanowi ona dla niej zagrożenie.
Mariannę wychowała matka, bo ojciec, chociaż był fizycz-
nie obecny w domu, nie miał w nim nic do powiedzenia. 
To matka stawiała wymagania, ustanawiała zasady 
i przekazywała życiowe doświadczenie. Wciąż powtarzała  
córce, że tylko ambicją i ciężką pracą można coś w życiu osiągnąć. 
Sama zyskała wysoką pozycję zawodową jako ceniony 
adwokat. Może dlatego w jej stosunku do córki przeważała za-
wsze logiczna argumentacja i rozsądek, a nie czułość? Marian-
na szybko się nauczyła, że matka nie kocha bezinteresownie, 

tylko wyraża uznanie za kolejne sukcesy i dyscyplinę, którą 
wpajała córce do najmłodszych lat. Uczyła Mariannę, że nawet 
zabawa powinna mieć sens i edukować, a nie być bezmyślnym 
szaleństwem. 
– Zamiast paplać o niczym z niemądrą koleżanką, przeczyta-
łabyś coś ciekawego albo przyłożyła się bardziej do nauki – 
strofowała córkę, kiedy ta wyrywała się z domu. 
Za błysk uznania w oczach matki, Marianna jako dziecko, by-
ła w stanie oddać wszystko. W nagrodę za jakieś wyjątkowe 
dokonania, matka zabierała ją do najelegantszej kawiar-
ni w mieście. Siedząc u boku pięknej, wytwornie ubranej matki, 
Marianna przeżywała chwile największego szczęścia. Nagrodą 
bywały też modne ubrania, a za wspaniale zdaną maturę 
Marianna dostała brylantowe kolczyki. Nigdy jednak nie 
była przez matkę całowana ani przytulana. Podobnie jak nigdy 
matka nie podnosiła na nią głosu. Wystarczyło, że spojrza-
ła z lodowatą dezaprobatą, a Marianna czuła, jak zamienia się 
w sopel lodu. Z kolei ojciec tulił i głaskał ją wielokrotnie. Za-
wsze jednak pod nieobecność matki, jakby bał się jej nie mniej 
niż Marianna. Ich dom, elegancko urządzony, wysmakowany 
w każdym calu, pełen pięknych rzeczy, był bardzo funkcjonal-

ny i wygodny, ale brakowało w nim ciepła. 
W dzieciństwie Marianna wolała spędzać 
czas w mniej gustownych mieszkaniach 
koleżanek, ale pachnących zwykłym 
codziennym życiem i obiadem. 
W jej domu gotowała gospo-
sia i to tylko takie rzeczy, których 
zapach nie raził wybredne-
go nosa matki.
Dzisiaj Marianna jest dumna, 
że udało jej się powtórzyć 
matczyny sukces zawodo-
wy i osiągnąć podobny 
poziom życia. I pewnie 
nic się nie zmieni, do-
póki nie pozwoli sobie 
odczuć, że czegoś 
w tym jej życiu braku-
je. A z tym może być 
trudno, bo jej uczu-
cia zostały tak głę-
boko zamrożone, że 
przyzwolenie sobie 
na spontaniczność 

Problem w tym, że oziębłość paraliżuje tych, których spotyka, odbiera im 
pewność siebie i zawstydza. 
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w wyrażaniu emocji wymaga wysiłku i czasu. Póki co, niczym 
Kaj zamrożony przez Królową Śniegu, Marianna unika wszyst-
kiego, co może w niej wzbudzić szybsze bicie serca. 
Ratunkiem dla Marianny byłby ktoś, kogo zraniła swoim chło-
dem, ale on nie dał się wystraszyć i nie wycofał, tylko szczerze 
i wprost wyraził zarówno, co czuje, jak i niezgodę na takie 
oziębłe traktowanie.
Gdyby Grażyna wyznała, że oczekiwała pocieszenia i wsparcia, 
które bardzo by jej pomogły, a oschłość, której doświadczyła, 
dotknęła ją do żywego, wówczas Marianna miałaby szansę 
skonfrontować się ze skutkami swoich zachowań. Podobnie, 
gdyby Łukasz, zamiast w milczeniu się poddać, wyznał, że 
zachowanie Marianny go rani, a w okazywaniu czułości nie 
ma nic nagannego, a wręcz przeciwnie, jest ono dowodem siły 
i dojrzałości.
Problem w tym, że oziębłość paraliżuje tych, których spotyka, 
odbiera im pewność siebie i zawstydza. Tymczasem jedynym 
ratunkiem dla ofiar Królowej Śniegu jest odważne komuniko-
wanie im tego, co się czuje. Jedynie szczerością można sprze-
ciwić się ich dyktatowi oschłości. Tylko taka konfrontacja daje 
szansę, że w lodowej skorupie powstanie szczelina, przez którą 
zaczną się przedzierać różne uczucia.

Gdyby Łukasz zdecydował się na jeszcze jedną próbę 
zbliżenia do Marianny, mógłby zaproponować jej, aby 
wzajemnie zadedykowali sobie wybrane baśnie. Niech po-
prosi o taką, która się Mariannie najbardziej z nim kojarzy, 
a sam zadedykuje jej baśń o Królowej Śniegu. Po uważnej 
lekturze niech spróbują porozmawiać, skąd taki, a nie inny 
wybór, i co tymi dedykacjami chcieli sobie powiedzieć. Bywa, 
że bezpośrednia rozmowa na jakiś temat jest zbyt trudna. 
Warto wtedy się odwołać do języka symboli i archetypów. 
Jak pisze w swojej książce Ścieżkami baśni (Eneteia 2006) 
socjolog i antropolog Jadwiga Wais: „Baśnie pozwalają 
wniknąć w nieskończone duchowe uniwersum człowieka. Po-
przez baśnie możemy uzyskać pełniejsze zrozumienie naszej 
wewnętrznej istoty. Doświadczenie wewnętrznej dysharmonii, 
bezradności, lęku, osamotnienia i całe ludzkie doświadczenie 
bólu i cierpienia tworzą wewnętrzny chaos, poczucie 
zagubienia się we własnym życiu. Baśń proponuje twórcze 
rozwiązanie problemów ludzkiego życia. Celem baśni wydaje 
się doprowadzenie jednostki do jej życiowej pełni. Jej misją jest 
zachęta do uwolnienia się od lęku, który hamuje odczuwanie, 
nazywanie i wyrażanie doświadczeń oraz procesów dziejących 
się na zewnątrz i wewnątrz jednostki”.
Nie oznacza to oczywiście, że po przeczytaniu baśni w zacho-
waniu Marianny natychmiast nastąpi jakaś spektakularna zmia-
na, ale symboliczne obrazy mają to do siebie, że zapadają 
w nas głęboko i powoli pracują na wewnętrzną przemianę.
W rosyjskim filmie fabularnym będącym ekranizacją baśni An-
dersena padają symptomatyczne słowa Królowej Śniegu:
– Kaj, podejdź do mnie. Chcę zatrzymać nadejście wiosny. Mu-
szę polecieć w ciepłe kraje. Nie będzie ci smutno beze mnie?
– Nie, mnie nie bywa ani smutno, ani wesoło.
– To dobrze. Dobrze, kiedy nie ma żadnych uczuć. Ani miłości, 
ani strachu, ani innych silnych wzruszeń. Spokój i cisza.

To bardzo smutne wyznanie, ale uczuć nie da się pozbyć. 
Można je jedynie zamrozić, a tracąc do nich dostęp, przesta-
jemy rozumieć samych siebie. Dlatego lektura odpowiedniej 
baśni niczym latarnia morska wskazująca światłem drogę 
rozbitkom, może nas poprowadzić ku realizacji naszego osob-
niczego potencjału. Ujrzawszy w fantastycznych postaciach 
i sytuacjach analogię do tego, z czym nam przychodzi mierzyć 
się w życiu, zdobywamy potęgę świadomości.
Porwanego przez Królową Śniegu Kaja uratowała Gerda, wę-
drująca do krainy zimna i lodu przez kawał świata, pokonując 
różne przeszkody, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
a z każdą z nich zyskująca nowe doświadczenie i dzięki te-
mu dojrzewająca. To dowodzi, że droga ku wyzwoleniu od za-
mrożenia uczuć jest daleka i czeka na niej dużo wyzwań. Jest 
jednak możliwa do pokonania. Pocałunek i łzy Gerdy, które 
stopiły zlodowaciałe serce i oziębłość w postrzeganiu rzeczy-
wistości, jakie przejawiał Kaj, są dowodem na potęgę odwa-
gi wyrażania uczuć.
Takie osoby jak Marianna swoją ironią i oschłością nie tylko ranią, 
ale przede wszystkim wzbudzają lęk przed otwartością. 
Dlatego zarówno Grażyna, jak i Łukasz spłoszeni wycofali się 
w obawie przed reakcją Marianny. A gdyby Grażyna szczerze 

wyznała, że było jej bardzo przykro, kiedy Marianna jej nie 
pocieszyła, ponieważ była wtedy przestraszona i potrzebo-
wała wsparcia; więc gdyby przyjaciółka dodała jej otuchy, 
poczułaby się silniejsza, a to było jej wtedy bardzo potrzebne  
– byłoby to dobre nie tylko dla samej Grażyny, bo dałaby sobie 
przyzwolenie na zdrowe wyrażanie własnych uczuć, ale być 
może taka otwartość nadszarpnęłaby pozorną obojętność Ma-
rianny. Oczywiście Marianna nie stanie się po jednej rozmowie 
serdeczna i bezpośrednia, ale jeśli pozwolimy jej przestraszyć 
się, zamrażając również nasze reakcje, nic dobrego z tego nie 
wyniknie.
Podobnie korzystne by było, gdyby Łukasz zamiast się wycofać, 
jasno zakomunikował, że jeśli jego dziewczyna sobie tego nie 
życzy, nie będzie jej okazywał czułości. Jednak umiejętność 
okazywania uczuć nie jest wyrazem jego słabości, ale siły i doj-
rzałości. Spokój, życzliwość i pewność siebie jest najlepszym 
orężem w konfrontacji z ofiarami Królowej Śniegu.
Kaj na widok Gerdy zareagował niechęcią, nie wyraził wdzięcz-
ności za ogrom wysiłku, który dziewczynka włożyła w odszuka-
nie go, ale ona się tego nie wystraszyła. Odwołała się do tych 
emocji i doświadczeń Kaja, które były głęboko ukryte pod 
lodową powłoką oziębłości. Stać ją było na taki hojny szczery 
gest, bo przeszedłszy tyle ciężkich prób, zyskała pewność 
siebie i siłę.
Mając obok bliską osobę, która w naszym odczuciu jest we 
władzy Królowej Śniegu, nie pozwólmy się przestraszyć i nie 
ukrywajmy naszych uczuć. Nie pozwólmy, aby taka osoba za-
mrażała naszą relację. Nie uciekajmy od bliskości. Jedynie na-
sza szczerość i odwaga dają szansę na to, że lód stopnieje 
i odsłoni to, co w ważnym dla nas człowieku bezcenne – czu-
łość, życzliwość i serdeczność. •

Mając obok bliską osobę, która w naszym odczuciu jest we władzy Królowej Śniegu, 
nie pozwólmy się przestraszyć i nie ukrywajmy naszych uczuć. 
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Iwonna Widzyńska-Gołacka: Panie doktorze, czym różni się 
leczenie pacjentów przez lekarza naturoterapeutę od tej 
prowadzonej przez lekarza akademickiego?
Paweł Błaszczyszyn: Może się różnić, choć nie zawsze musi. 
Istnieje wiele wspólnych racjonalnych punktów stycznych 
między medycyną akademicką, a podejściem naturalnym. 
Wynika to głównie z tego, że medycyna akademicka wy-
ewoluowała z naturalnej i nie do końca jeszcze się w swoim 
podejściu odcięła od korzeni. Niestety, w zbyt wielu obszarach 
i filozofii leczenia oddaliła się aż za bardzo.
Różnice to przede wszystkim świadomość naturotera-
peutów o roli walki organizmu o zdrowie, wzmacnianie tych 
mechanizmów i nieprzeszkadzanie im, nawet jeśli są przykre 
(lecz niegroźne dla zdrowia) dla pacjenta. Stosuje się w nich 
wiele ziół, homeopatię, psychoterapię, fizykoterapię, reflekso-
terapię oraz leczenia stylem życia i dietą etc. 
Medycyna akademicka hurtowo traktuje symptomy walki orga-
nizmu o zdrowie (poty, gorączka, ból itd.) jako samą chorobę 
i je tłumi. To taka strusia polityka wygodna dla obu stron – 
zarówno lekarza, jak i pacjenta. Tymczasem przypomina to po-
błażliwe odrabianie za dziecko lekcji, a nie stawianie sprawy 
w odpowiedzialny sposób, czyli egzekwowanie samodzielne-
go odrobienia tej pracy.
Badanie osób między 40. a 50. rokiem życia będących 
bez gorączki w tej dekadzie (np. paracetamol przy infekcjach) 
dowiodło alarmującego wzrostu zagrożenia nowotworami, 
bo immunologia w tym czasie nie „trenowała”!!! Ponadto le-
ki chemiczne przez swoją siłę oddziaływania lub wysoką dawkę 
bezdyskusyjnie zmuszają organizm do konkretnej reakcji. To po-
woduje, tak jak u przymuszanego dziecka, bunt objawiający się 
skutkami ubocznymi i niejednokrotnie uratą biologicznej har-
monii. Kolejnym nieciekawym efektem jest narastające uzależ-
nienie pacjenta od przewlekłego leczenia, co niejednokrotnie 
owocuje pytaniem o intencje tych, którzy na takim systemie 

zarabiają niewyobrażalne kwoty. Potwierdza to zresztą szereg 
afer, a także systemowe oraz bezpardonowe zwalczanie tych, 
którzy upominają się o odrobinę współpracy i komplementar-
nego stanowiska. Trochę się tego nazbierało i niestety dla pa-
cjentów nie zawsze jest to korzystne zdrowotnie i finansowo. 
Także koszty społeczne są wysokie. Nie zawsze przeciągające 
się i potrzebne w takich formach leczenie wpływa na poprawę 
zdrowia i komfortu życia ludzi. Dobry przykład to tzw. afe-
ra ze statynami, o której jest na szczęście coraz głośniej. We 
Francji nie ma dziś żyjących osób w wieku 95-105 lat, które 
mają mniej niż 300 mg/dl cholesterolu.
W zmianach miażdżycowych nie ma więcej niż 10% cholestero-
lu, a tak naprawdę jest on opatrunkiem na zapalnie zmienione 
naczynia i jego obniżanie najczęściej przyśpiesza miażdżycę !!!
IW-G: Jakie metody stosuje pan w swojej terapii, proszę je 
wymienić i choć trochę o nich opowiedzieć. 
PB: Specjalizuję się od lat w odzwyczajaniu pacjentów od na-
łogów z pomocą akupunktury i partnerskiej pracy z psychiką 
pacjenta. 
Jestem entuzjastą wielu rodzajów manualnej terapii bólów krę-
gosłupa, gdzie z pomocą przychodzi także akupunktura. Pracuję 
z nieoperacyjnym leczeniem dolegliwości haluksów z pomocą 
moksy bezpośredniej, minimoksy (termopunktura i farmako-
punktura ziołowa), akupunktury i wibroterapii. Zajmuję się 
także metodą pochodzącą z Japonii, autorstwa prof. med. 
J. Nakatani o nazwie ryodoraku. Polega ona na badaniu, dia-
gnozie oraz elektropunkturowej regulacji zaburzeń organizmu, 
a wywodzi się z tradycyjnego systemu akupunktury mające-
go przeszło 5000 lat udokumentowanej historii. W zakresie 
moich działań znajduje się także odchudzanie, opieka nad 
głodówkami leczniczymi i homeopatia kliniczna. Pracuję także 
z pacjentami mającymi problemy psychosomatyczne i psycho-
logiczne. Placówka Komed istnieje od 1990 roku i współpracu-
ję z nią od początku jej działalności. •

Rozmawia: Iwonna Widzyńska-Gołacka

Organizm potrafi walczyć 
o zdrowie, trzeba mu 
tylko pomóc
Wywiad z Pawłem Błaszczyszynem  
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 Tekst: Beata Turska

Cukier krzepi – krzyczały w latach 30. ubiegłego wieku plakaty 
rozlepione na słupach ogłoszeniowych, murach, płotach i w wi-
trynach sklepowych w całej Polsce. Autorem tego krótkiego, 
lecz niezwykle trafiającego do wyobraźni hasła był dzien-
nikarz i pisarz Melchior Wańkowicz. Wymyślił je na konkurs 
i wygrał 5 tysięcy złotych, co było wówczas ogromną sumą 
– można było za nią kupić samochód osobowy marki Opel. 

Kogo krzepił cukier?
Były też inne chwytliwe hasła i reklamy. Jedne odwoływały się 
do matczynego sumienia (Matko, nie żałuj cukru. Cukier to naj-
skuteczniejszy środek odżywczy) i pragnienia, by dzieci dobrze 
się uczyły (Nie chowaj cukru, wyrzuć te klucze. Muszę jeść 
słodko, wszakże się uczę), inne do portfela (Cukier za 1 zł daje 
tyle samo kaloryj człowiekowi, ile da słonina za 2 zł, masło za 3 
zł, mięso za 4 zł), jeszcze inne do ambicji, bo któż nie chciałby 
być silny jak koń (Cukier dla człowieka jest jak owies dla ko-

nia – daje wiele siły), ale wszystkie miały wspólny cel: starały 
się przedstawić cukier jako produkt wyjątkowo zdrowy. 
Podobnie było w ówczesnej prasie i radiu, gdzie – jak piszą 
autorzy książki Słodziutki. Biografia cukru, Dariusz Kortko i Ju-
dyta Watoła – bez końca wymieniano zalety cukru. 
Przekonywano na przykład, że jest pokarmem niezwykle 
wartościowym, daje energię, przysparza sił, zapewnia jasność 
myśli, wzmacnia nerwy. Straszono, że rezygnacja z niego może 
mieć straszliwe konsekwencje: pojawiały się m.in. informacje, 
że ograniczenie cukru w diecie niemowlęcia może pociągnąć 
za sobą nieobliczalne skutki dla zdrowia i rozwoju maleństwa. 
Zachęcano do kupowania słodkości także poprzez powo-
ływanie się na autorytet znanych ludzi. Pisano na przykład, 
że „sam marszałek Józef Piłsudski bardzo lubi słodycze, 
a w szczególności leguminy i domowe ciasta”. Znany bie-
gacz Stanisław Pietkiewicz składał nawet publicznie kuriozalne 

PO PROSTU ŻYJ nr 3 (17) / 2019

Najpierw pierniczki, Mikołaje w sreberkach, makowce i słodycze w każdej paczce pod choinką. Potem karnawałowe 
babeczki w papilotkach. Po nich serca z czekolady i wielkie walentynkowe lizaki… W świętowaniu na słodko nie byłoby 

nic złego, gdyby nie fakt, że toniemy w cukrze także na co dzień. 
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z dzisiejszego punktu widzenia deklaracje: „Jest mi bardzo mi-
ło posiadać pewność, że jedząc ciastka z cukierni, tem samem 
pracuję nad swoją formą i sposobię się do czekających mnie 
na bieżni wysiłków”.

Wszystkie chwyty dozwolone
Dlaczego wciskano ludziom do głów te wszystkie rzeczy? 
Robiono to na zlecenie utworzonej w 1924 roku Komisji Pro-
pagandy Konsumpcji Cukru, której zadaniem było wspieranie 
polskiego przemysłu cukrowniczego i skłonienie Polaków do ku-
powania drogiego wówczas produktu. 
Komisja chciała wykonać swoje zadanie za wszelką cenę, 
nawet za cenę śmieszności. Z jednej strony zapewniała, że 
cukier zmniejsza pociąg do wódki, z drugiej zachęcała, by Po-
lacy produkowali z cukru… bimber. Ba! Podała nawet przepis! 
Wszystkie chwyty dozwolone. Byle tylko kupowali.
„Poziom spożycia cukru uważany był także za wyznacznik 
rozwoju cywilizacyjnego i dobrobytu” – pisze historycz-
ka Zofia Antkiewicz w artykule Kogo krzepił cukier. Konsump-
cja cukru w międzywojennej Polsce. „Twierdzono np. że «miarą 
oświaty społeczeństwa jest poczytność gazet, miarą kultury 
– sprzedaż mydła, a zamożności – cukru»”.

A jak jest dzisiaj?
Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku, a więc w czasach co-
raz powszechniejszej otyłości i niebywałego wzrostu zachoro-
wań, które są jej wynikiem (piszemy o tym poniżej), wszyscy już 
wiedzą, że cukier nie krzepi, a wręcz przeciwnie – odbiera siły 
i powoduje problemy. 
Ale czy na pewno? Spróbujcie powiedzieć komuś, zwłaszcza  
osobie ze starszego pokolenia, że wasze dziecko nie jada słody-
czy. Ja próbowałam. „Ale jak to? Dzieciństwo bez czekolady?”, 
„Biedactwo”, „Odrobina nie zaszkodzi” – słyszałam, przy czym 
„odrobina” oznaczała dla mówiących całą tabliczkę czekolady 
albo nawet bombonierkę wielkości atlasu geograficznego. 
Najbardziej irytujące było to, że choć mój syn musiał unikać 
cukru na wyraźne zalecenie lekarza i nie miał z tym większe-
go problemu, babcie i ciocie w tajemnicy wciskały mu w garść 
czekoladki i krówki… Po prostu nie mogły sobie wyobrazić, że 
można się bez tego obyć. 

Jemy za dużo cukru...
Dla zdrowego człowieka cukier sam w sobie nie jest oczywiście 
trucizną. Problem w tym, że jemy go dużo za dużo. 
Przeciętny mieszkaniec renesansowej Europy zjadał góra łyżkę 
cukru rocznie (a często nie jadł go wcale), dziś spożywa nawet 
50 kilogramów. A jak jest w Polsce?
Według raportu Cukier, otyłość – konsekwencje przygoto-
wanego przez Departament Analiz i Strategii Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, w 2017 roku przeciętny Polak zjadł 11,2 
kilograma cukru w kryształkach, kostkach i w postaci cukru pu-
dru. Można zajrzeć do statystyk i powiedzieć: „Super! To aż 
o 5,7 kilograma mniej niż w roku 2008!”. 
Niestety prawda jest inna: w ciągu tych dziewięciu lat spożycie 
cukru w innych postaciach wzrosło z 21,5 do 33,3 kilograma. 
A to oznacza, że jemy w sumie 44,5 kilograma cukru rocznie. 
O 6,1 kilograma więcej niż w 2008 roku, a już wtedy jedliśmy 
go o wiele za dużo. 
Te przerażające statystyki „zawdzięczamy” cukrom ukrytym 
w różnych produktach: przekąskach, daniach do odgrza-
nia w mikrofalówce, płatkach, sosach, a przede wszystkim 
w napojach gazowanych i energetycznych. Co gorsza, spożycie 
tych ostatnich systematycznie rośnie, najbardziej wśród dzie-
ciaków. Po takie napoje co najmniej raz w tygodniu sięga już 30 

proc. ośmiolatków i 67 proc. nastolatków, a wszystko wskazuje 
na to, że będą to robić jeszcze częściej.
… a przez to tyjemy
Spożywanie takiej ilości cukru ma swoje konsekwencje: 
tyjemy w zastraszającym tempie. Oczywiście zdarza się, że 
przybieramy na wadze z powodu jakiegoś schorzenia (np. 
niedoczynności tarczycy), jednak nie czarujmy się: za nadmiar 
kilogramów najczęściej odpowiada nadmiar kalorii, w tym 
tych, których dostarczamy sobie wraz z cukrem. 
Według NCD Risk Factor Collaboration (to sieć naukow-
ców zbierających i analizujących dane dotyczące zdro-
wia ludzi na całym świecie i współpracujących ze Światową 
Organizacją Zdrowia, WHO) w Polsce nadwagę ma już 53 
proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn, a 23 proc. kobiet i 25 proc. 
mężczyzn zmaga się z otyłością. 
Z dziećmi i młodzieżą też jest kiepsko: już co czwarty młody 
człowiek waży za dużo, a polskie dzieci tyją najszybciej 
w Europie. 
„Jesteśmy w Europie niechlubnym liderem w grupie ośmiolat-
ków, wśród których jedna trzecia ma nadwagę lub jest otyła. 
Tak jest szczególnie u chłopców, którzy z reguły wykazują 
większe kłopoty z masą ciała niż dziewczynki” – powiedzia-
ła w styczniu tego roku prof. Anna Fijałkowska z Instytutu Mat-
ki i Dziecka w Warszawie (cyt. za PAP – Nauka w Polsce). 
Problemy z wagą zaczynają się bardzo wcześnie, a potem 
szybko narastają. Nadwagę ma już 10 proc. półrocznych nie-
mowląt i 25 proc. trzylatków. 

…chorujemy
Gdyby nadmiar kilogramów wiązał się wyłącznie z podwójnym 
podbródkiem i wciąż „kurczącymi się w praniu” ciuchami, 
można by było machnąć na to ręką. W końcu nie każdy mu-
si wyglądać jak model. Niestety tak nie jest. Otyłość to choro-
ba, która pociąga za sobą lawinę konsekwencji zdrowotnych.
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że już 2,7 
miliona Polaków choruje na cukrzycę, w tym większość z nich 
na cukrzycę typu 2, związaną z dietą i nazywaną kiedyś cukrzy-
cą grubasów. Trzeba przy tym pamiętać, że cukrzyca niesie ze 
sobą ryzyko realnych i bardzo przykrych powikłań. W samym 
tylko 2017 roku wykonano u chorych z cukrzycą około 4 tysięcy 

TO TAKŻE CUKIER
Cukier i jego zamienniki ukrywają się na etykietkach 

pod wieloma nazwami. Oto niektóre z nich: 

dekstroza 
dekstryna
ekstrakt słodu jęczmiennego
fruktoza
fruktoza krystaliczna 
glukoza
karmel
koncentrat soku owocowego
ksyloza
laktoza 
maltodekstryna 
maltoza
melasa 
miód
muscavado 

sacharoza (sukroza)
słód jęczmienny
słód kukurydziany
sok gruszkowy
sok winogronowy
sok z trzciny cukrowej
syrop brzozowy 
syrop glukozowo-fruktozowy 
syrop klonowy 31   
syrop kukurydziany 
syrop ryżowy
syrop słodowy
syrop sorgo
syrop z agawy
syrop z brązowego ryżu
syrop z chleba świętojańskiego
syrop z trzciny cukrowej
turbinado
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„MOJE DZIECKO NIE JE SŁODYCZY” 
NA PEWNO?

Dr Joanna Pieczyńska, bromatolog z Katedry Bromatologi i Diete-
tyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, policzyła, ile cukru spoży-
wa dziecko, które „nie jada” słodyczy. 
 • Miseczka mleka z 30 g cynamonowych płatków śniadaniowych  

– 3,3 g cukru;
 • Parówki z 2 łyżeczkami keczupu, kromka chleba z masłem, szklan-

ka herbaty słodzona 1 łyżeczką cukru – 8,3 g;
 • 4 racuszki z jabłkami posypane 2 łyżeczkami cukru – 12 g;
 • Szklanka wody smakowej – 12,5 g;
 • Kisiel owocowy instant, mały banan – 15 g;
 • Kubek kakao dla dzieci z 4 łyżeczek proszku, kanapka z pasztetem 

i ogórkiem kiszonym – 20 g;
Razem to aż 81,1 g cukru dodanego. A przecież nie było żadnych 
batoników ani cukierków. 

Źródło: „Mamo, to ja”. 

tzw. dużych amputacji, a to oznacza, że średnio co dwie godzi-
ny ktoś tracił kończynę. Dotyczy to coraz młodszych chorych. 
Nadwaga i otyłość wiążą się także z większym ryzykiem nad-
ciśnienia, chorób układu krążenia, chorób zwyrodnieniowych 
stawów (zwłaszcza kolanowych), przewlekłych bólów pleców, 
chorób woreczka żółciowego i dróg żółciowych, niealkoholo-
wego stłuszczenia wątroby, zaburzeń gospodarki lipidowej, 
bezdechu sennego, niektórych rodzajów nowotworów i innych. 
Przerażające jest to, że chorobami, które dotąd kojarzyły się 
wyłącznie ze starszymi ludźmi, coraz częściej zmagają się dzie-
ci. Nastolatek z zawałem? Tak, to już się zdarza. 

… a czasem nawet umieramy
Bywa i tak, że przez nadmiar cukru umieramy. „Samo tylko spo-
życie napojów słodzonych cukrem przedwcześnie odbiera życie 
około 1400 Polakom rocznie, a każdy z nich traci przeciętnie 15 
lat życia” – czytamy w raporcie Cukier, otyłość – konsekwencje.

…mamy próchnicę
Nie tylko my lubimy cukier. Bakterie, które powodują próchni-
cę, także go kochają. 
Z danych Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy 
Ustnej i Jego Uwarunkowań, wynika, że próchnicę ma ponad 
93 proc. osiemnastolatków i 41 proc. trzylatków. Zdarza się, 
że kompletnie zniszczone zęby mają jeszcze młodsze dzieci – 
to ofiary tzw. próchnicy butelkowej, która powstaje wówczas, 
gdy dziecko często pije z butelki słodkie soczki i herbaty, 
a do tego zasypia z butelką. 
Za taki stan rzeczy odpowiada oczywiście także nieprawi-
dłowe mycie zębów i wciąż pokutujące wśród wielu rodzi-
ców przekonanie, że mleczaków nie trzeba leczyć. Jednak 
to cukier jest decydujący. Znakomita większość ludzi, którzy 
po wybuchu Wezuwiusza zginęli w 79 r. n.e. w Pompejach, 
miała zupełnie zdrowe, nietknięte próchnicą zęby. W ich diecie 
cukier pochodził jedynie z owoców. 

…jesteśmy niedożywieni
Jesteśmy coraz grubsi, a równocześnie coraz bardziej niedo-
żywieni. Jak piszą autorki artykułu Cukier a ryzyko otyłości, 
cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych, prof. Longina Kło-
siewicz-Latoszek i prof. Barbara Cybulska, „produkty bogate 
w cukry dodane są zwykle ubogie w inne składniki odżywcze. 
Ocenia się, że spożycie ponad 25 proc. energii w postaci cu-
krów dodanych, wiąże się z małym dostarczaniem niektórych 
witamin (A, E, C, B6, B12, kwasu foliowego) i składników mine-
ralnych (wapnia, magnezu, żelaza, cynku)”.

INSULINOPORNOŚĆ
Insulinooporność to stan, gdy organizm przestaje być wrażliwy 
na działanie insuliny, czyli produkowanego przez trzustkę hormonu, 
odpowiadającego za obniżanie poziomu cukru we krwi.
Trzustka musi wytwarzać jej coraz więcej, co zaburza metabolizm, 
a czasem przestaje nadążać: stężenie insuliny we krwi spada, a cu-
kru – rośnie, co oznacza cukrzycę typu 2. 
Insulinooporność często wiąże się z otyłością, która może być jed-
nocześnie jej przyczyną i skutkiem: zły metabolizm sprawia, że co-
raz bardziej tyjemy, a otyłość – że mamy coraz gorszy metabolizm. 
Jedną z przyczyn IO jest zła dieta z nadmiarem węglowodanów, 
zwłaszcza prostych (m.in. cukier, biała mąka, słodkie napoje), które 
szybko podnoszą poziom cukru we krwi.
Objawy:
• przybieranie na wadze, którego nie da się wyjaśnić nadmiernym 
jedzeniem;
• osłabienie, znużenie, senność po posiłkach, zwłaszcza obfitych 
w węglowodany;
• zaburzenia hormonalne, w tym hirsutyzm (nadmierne owło-
sienie typu męskiego) czy problemy z zajściem w ciążę lub z jej 
utrzymaniem.
Najlepszym sposobem na wykrycie IO jest wykonanie krzywej 
cukrowej i insulinowej po podaniu 75 gramów glukozy. IO leczy się 
farmakologicznie, za pomocą diety i zmiany stylu życia.

… i ciągle nam mało
Gdy jemy za dużo cukru, leptyna – hormon odpowiadający 
za uczucie sytości – nie może przebić się ze swoim komunika-
tem do mózgu. Efekt? Jemy więcej, niż potrzebujemy.

Co w takim razie robić?
Według aktualnych zaleceń Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) powinniśmy zmniejszyć spożycie cukru do mniej 
niż 10 proc. zapotrzebowania na energię. Co to ozna-
cza w praktyce?
„Jeśli zjadło się rano miseczkę muesli, wypiło puszkę napo-
ju słodzonego i zjadło słodki jogurt, dzienny limit został już 
przekroczony” – powiedział podczas konferencji prasowej 
w Genewie Francesco Branca, który w WHO jest dyrektorem 
departamentu odżywiania na rzecz zdrowia i rozwoju (cyt. 
za PAP Nauka w Polsce). 
Poza tym:
 • Unikaj słodzonych napojów. To właśnie wraz z nimi spożywa-

my najwięcej cukru. Nie dosładzaj dziecku herbatek. Przyzwy-
czajaj je do picia wody. Uważaj na wody smakowe (zawierają 
mnóstwo dodatków w tym cukier lub syrop glukozowo-frukto-
zowy) i napoje owocowe (są dosładzane). 
 • Pamiętaj, że cukier jest nie tylko w cukierniczce. Pełno go tak-

że nie tylko w jogurtach, serkach, płatkach śniadaniowych 
czy słodkich bułeczkach, a także tam, gdzie się go nie spo-
dziewamy: tzw. wodach smakowych, w parówkach, keczupie, 
musztardzie, gotowych sosach, pieczywie. Skąd tam się wziął? 
Cukier w najróżniejszych postaciach i pod najróżniejszymi na-
zwami dodaje się do żywności nie tylko po to, żeby była słod-
ka, ale także po to, by spowodować fermentację drożdży, 
złagodzić kwaśny lub gorzki smak, zakonserwować produkt, 
zmienić jego kolor, dodać mu masy, zmienić temperaturę 
zamarzania itd. 
 • Stawiaj na zdrowe przekąski, np. orzechy i owoce. 
 • Czytaj etykietki. Jeśli w składzie produktu cukier (pod jaką-

kolwiek nazwą – zajrzyj do ramki) jest na jednym z kilku pierw-
szych miejsc, to znaczy, że jest go bardzo dużo. Jednak uważaj: 
produkt może zawierać kilka różnych rodzajów cukru (np. 
glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę), a to oznacza, że 
cukru może być bardzo dużo, nawet jeśli na liście składni-
ków żaden z nich nie jest na pierwszym miejscu.•

60

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (18) / 2019



to było piękne. Moje lato było piękne. I długie. Intensywne 
i upalne. Naprawdę sama mogę sobie pozazdrościć różnorod-
ności urlopowej, którą zakończył długi pobyt z upalną plażą 
w tle. Naładowałam akumulatory. Jestem za to wdzięczna. 
A jesień? Sami pamiętacie – nie szczędziła nam wysokich 
temperatur i bezchmurnych dni. To była najpiękniejsza jesień, 
jaką pamiętam. Nie przypominam sobie, aby w ubiegłych 
latach tuż przed pierwszym listopada ludzie chodzili w bluz-
kach z krótkim rękawem. Słońca było dużo. Mieliśmy szansę 
naprawdę skorzystać z pięknej pogody. 
Dzięki temu i ja jestem spokojniejsza. I jestem gotowa na zi-
mowy czas. Ze zdziwieniem zauważam, że niezwykłą radość 
sprawia mi dziś wyszukiwanie świątecznych ozdób do domu. 
Czyżbym nagle zapragnęła odmiany w wystroju wigilijne-
go stołu? Jesienne barwy też wcześniej zagościły przed na-
szym domem – piękne dynie i wrzosy kolorami witały nas 
na dzień dobry i żegnały na dobranoc… Uśmiech na mojej 
twarzy wywołuje też radość córeczki na myśl o sankach, 
śniegowych zabawach i pieczeniu świątecznych pierników. 
Taka optyka bardzo zmienia patrzenie na zimę.
Zrozumiałam, że na wszystko jest czas i nie należy 
z tym walczyć. Musimy tylko zatrzymać się na chwilę, zajrzeć 
w głąb siebie i zastanowić się, jakie przeszkody stoją nam 
na drodze do spokojnego, szczęśliwego życia. Co nas 
ogranicza i powstrzymuje nasze działania? Co zakłóca porządek, 
jaki chcielibyśmy osiągnąć. Wszystko jest w nas, w naszych 
głowach. 
Wystarczy realizować swoje potrzeby, mieć poczucie speł-
nienia tam, gdzie go potrzebujemy, wówczas ze spokojem 
możemy zrobić krok naprzód i tak jak ja – po latach – z innym 
nastawieniem wejść w nowy etap, w nową część roku.
Świadomość ma ogromną moc. Warto dać sobie szansę 
na poznanie i lepsze zrozumienie siebie. Na pracę nad sobą 
też jest czas.•

FELIETON

Tekst: Karolina Nowakowska 

Na wszystko jest czas

Nie lubię zimna. Nie ukrywam tego. Od dawna gło-
śno to podkreślam. Latem odżywam, a tu zima. To słońce 
dodaje mi energii, sił. W okresie ciepłym wszystko jest 
łatwiejsze i lepsze.
Ale nie tym razem.

Każdy z nas jest inny. Nie jest to odkrywcze. Lubimy inne rze-
czy. Smakują nam odmienne potrawy. Ulubione przez jednych 
ciepłe mleko stanowi najgorszy koszmar drugich. Jesteśmy 
bardzo zróżnicowani i rzadko się zdarza, że możemy powtó-
rzyć za klasykiem „Brunetki, blondynki, ja wszystkie was, 
dziewczynki…”. To bardzo dobrze. Jakże byłoby na świecie 
nudno, gdyby wszyscy lubili to samo. Nie byłoby o czym 
rozmawiać, o co walczyć. Nie mielibyśmy tak ogromnego wy-
boru we wszystkim, jaki mamy obecnie. Czasem aż ciężko się 
zdecydować, co nam się podoba, bo oferta jest zbyt bogata. 
Na wszystkich płaszczyznach.
Odkąd pamiętam, byli tacy, co kochają góry, i ci, którzy nie 
wyobrażają sobie wakacji bez wyprawy nad morze. Kocha-
jący śnieg i miłośnicy upałów. Ja zdecydowanie zaliczam się 
do tej drugiej grupy. I bardzo mi z tym dobrze. Od dłuższe-
go czasu pracuję nad sobą i dzięki temu moja świadomość 
na wielu polach uległa znacznej zmianie, ale pamiętam, że 
jako bardzo młoda dziewczyna nie potrafiłam zrozumieć, jak 
ludzie mogą czekać na zimę. Jak można kochać zimno, śnieg 
i chodzenie po górach? Co jest przyjemnego w zakładaniu na  
siebie tony ubrań i marznięcie przy każdym wyjściu na dwór? 
A jednak można.
Wiem też, że wielu się zastanawia, jak mogę wytrzymywać całe 
dnie na słońcu, wygrzewając się na upalnej plaży. Mogę. I bar-
dzo to lubię. Jednych słońce osłabia, męczy i odbiera radość 
życia, a mnie ładuje i dodaje mi sił. Chyba jestem jakąś odmia-
ną baterii słonecznej, bo energia ze słońca budzi mnie do ży-
cia. I każda myśl o kończącym się lecie jest zawsze dla mnie 
smutna. Kiedy zaczynają opadać liście, a nadchodzące chłody 
są nieuniknione, zaczynam coroczne odliczanie do... lata. Tak, 
zawsze tak samo, niezmiennie. I każdego roku martwię się, jak 
przeżyję te miesiące chłodu, wiatru, mrozu i – co najgorsze – 
braku słońca. W tym roku jednak po raz pierwszy poczułam 
różnicę. Sama jestem zdziwiona, ale naprawdę obserwuję 
u siebie większe niż zwykle zainteresowanie tematem jesie-
ni i zimy. Serio? Serio. 
Człowiek uczy się całe życie i jak widać, może to dotyczyć także 
sfery emocjonalnej. Rozwój osobisty daje poczucie spełnienia, 
zdobywania wiedzy, ale może też otworzyć nas na zmiany, któ-
rych się nie spodziewamy. I to już jest odkrywcze. W każdym 
razie dla mnie.
Analizując temat, doszłam do kilku wniosków. Okazało się, 
że zmiany w moim podejściu do kwestii zimowych należy 
upatrywać przede wszystkim w sposobie myślenia! Moje na-
stawienie się zmieniło, bo satysfakcja była duża. W tym roku la-
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NIE ZAWSZE MUSI BYĆ ORGAZM
Szczytowanie jest niezwykle przyjemne, przez co przyzwy-
czailiśmy się, że orgazm jest zwieńczeniem aktu seksualnego. 
Prawda jest taka, że może być, ale nie musi. Czasem ludzie 
czują się gorzej, czasem nie są w nastroju do czegokolwiek 
oprócz pieszczot, czasem coś im doskwiera. Jednym z naj-
powszechniejszych powodów problemów z osiągnięciem or-
gazmu lub problemów z erekcją jest nagromadzenie stresu. 
A jeśli do tego bardzo będziemy się napinać, aby orgazm 
osiągnąć, to powstanie duże napięcie. Im bardziej jesteśmy 
zdeterminowani, żeby go osiągnąć, tym bardziej robimy się 
spięci, zdenerwowani, tym bardziej nic z tego nie wychodzi. 
Żeby seks był dobry, trzeba umieć poddać się relaksowi. 
Dostrzec, że są inne, fantastyczne rzeczy w akcie seksualnym, 
które mogą dla nas być karmiące. 
Często ludzie udają przyjemność, a nawet orgazm, tylko po to, 
żeby chwilowo mieć spokój od niewygodnej sytuacji. Nie ko-
munikując się na ważny temat, pozornie chronimy kogoś, ale 
ranimy siebie i wprowadzamy przemilczenie, które prędzej 
czy później, będzie miało jakieś konsekwencje. Niewiele może 

Staramy się żyć coraz bardziej świadomie. Uprawiamy sport, 
zwracamy uwagę na to, co jemy, powoli modyfikujemy sposób 
odpoczywania. Coraz więcej osób sięga po praktykę uważno-
ści i medytację, jako odpowiedź na stresy dnia codziennego. 
Ale w naszych sypialniach zmiany zachodzą bardzo powoli. Nie 
poświęcamy wystarczająco dużo uwagi dotykowi i bliskości, 
nasze zbliżenia – jeśli się zdarzają – są pośpieszne i mało sa-
tysfakcjonujące. Mamy też wiele blokad związanych z wyglą-
dem naszego ciała i możliwościami w seksie. Co zrobić, aby 
panująca zima nie oznaczała zimy w sypialni? Jak uczyć się być 
intymnie ze sobą, a potem z partnerem, partnerką?

ZIMA W SYPIALNI
Zima stwarza naturalne warunki do spowolnienia i lekkie-
go wycofania z aktywności w świecie. Można to wykorzystać, 
aby zmienić seksualne tempo i nauczyć się spotykać od no-
wa z najbliższą osobą. To pozwala nam czerpać przyjemność 
z samego procesu, a nie tylko z jego rezultatu. Nie musimy 
gonić za orgazmem, ani poszukiwać coraz to nowych podniet. 
Możemy skupić się na sobie i drugiej osobie, na doświad-
czeniu ciała, na przyjemności płynącej nie tylko z pobu-
dzania genitaliów, ale z umiejętności nawiązania kontaktu. 
Taki seks ma szansę nakarmić nas znacznie bardziej niż robiony 
z przyzwyczajenia i na automacie „numerek”.

NIE MAM DO TEGO GŁOWY
Bardzo często narzekamy, że nie mamy czasu na seks 
i wydumane aranżacje. Ale mamy czas, by oglądać 12 odcin-
ków serialu na Netfliksie albo w nieskończoność oglądać posty 
na Facebooku. Najczęściej, gdy tak mówimy, to albo nie mamy 
pomysłu, albo jesteśmy zniechęceni do zrobienia czegoś 
na nowo. I niestety, bez przełamania tej niechęci nic się nie wy-
darzy, a zima weźmie w posiadanie naszą sypialnię na dobre. 
Bez poświęcenia czasu na dobre, uważne spotkania seksualne 
nasze intymne więzi z partnerem lub partnerką będą słabły. 
Z czasem związek może przerodzić się w przedsiębiorstwo, 
w którym partnerzy rozmawiają tylko o zadaniach, opiece nad 
dziećmi i listach zakupów. 

ZIMA W ŁÓŻKU

Tekst: Marta Niedźwiedzka  

INSPIRACJA 

Przygotowujecie dla siebie niewielkie porcje jedzenia. Ma być 

maksymalnie urozmaicone i nie musi zawierać tylko ulubionych 

smaków. Chodzi raczej o to, żeby spróbować jak najwięcej w ramach 

możliwych sześciu smaków. Zadbajcie także o różnorodność kon-

systencji – rzeczy suche, miękkie, twarde, sprężyste i rozpływające 

się w ustach. Warto umieścić w tym zestawie rzeczy, których nie 

znacie albo nawet, których nie lubicie. 

Jedna osoba ma zasłonięte oczy i powoli, przy pomocy palców, 

powoli dotykając i smakując doświadcza jedzenia. Nie szu-

ka nazw dla potraw, nie zastanawia się nad tym, co to może być. 

Z ciekawością obserwuje zarówno smaki, zapachy, wrażenia przy 

jedzeniu, jak i własne reakcje. Potem się zamieniacie. W wersji zmy-

słowej jedna osoba karmi drugą, podając jej pokarmy i płyny za po-

mocą rąk, ust albo ciała. 
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się zmienić na lepsze w relacji, w której ludzie nie rozmawiają 
o potrzebach i o trudnościach. Mówić o seksie warto i trzeba. 
Wyrażając swoje stanowisko, mówiąc o sobie, a nie winiąc 
partnera, partnerkę. Nie obrażać, a pokazywać swoje stanowi-
sko czy doświadczenia. 

SEKS NIE JEST SPONTANICZNY
Jednym z pokutujących w związkach mitów, który czyni naj-
więcej szkód, jest przekonanie, że seks się wydarza. Dzieje się 
tak na filmach i w życiu ludzi bardzo młodych, ale z czasem 
i wraz ze wzrostem obowiązków i komplikacji w życiu, potrze-
bujemy planować czas na seksualne spotkania. Codzienność 
pary z dziećmi i tak jest dość skomplikowana. Dodajmy do te-
go możliwe przepracowanie, choroby, trudności wynikające 
z rytmu życia i zobaczymy, że jeśli będziemy liczyli na samoist-
ne wydarzenie, to możemy się nie doczekać. 
Wypatrując jakiegoś mitycznego momentu, ludzie nie doce-
niają, że w rzeczywistości już mają dobre warunku do upra-
wiania seksu. Nie robią tego, bo wierzą, że zaplanowanie 
działań w jakiś sposób zniszczy te magiczne chwile. Niestety, 
dorośli ludzie potrzebują postarać się zarówno o czas, oprawę 
takiego spotkania, jak i o podniecenie swoje i partnera. 

JAK TO ROBIĆ?
Na przykład potrzebujemy zacząć pieścić się wolniej, poszukać 
takiego tempa, które dla nas jest przyjemne, ale zostawia moż-
liwość zachowania uważności. Jeśli robimy rzeczy zbyt szybko, 
od razu przechodzimy w automatyczny tryb działania. Jeśli na-
uczymy się czerpać przyjemność z bycia razem, odkryjemy, że 
nasze ciało to nie tylko genitalia i piersi, zaczniemy się bardziej 
cieszyć z seksu, nawet jeśli nie będzie w nim orgazmu. Seksu-
alne spotkanie może być nieśpiesznym i głębokim kontaktem 
między partnerami. Dobrze jest się do takiego wieczoru przy-
gotować, planując zarówno to, co będziecie robić, jak i mówiąc 
sobie, czego oczekujecie. I nie obawiać się zimy, bo daje 
ona więcej szans na długie i namiętne wieczory. 

POMYSŁ 
Na początek warto zacząć od scenariusza, czyli planu tego, 
co będzie się działo. Nie musicie opisywać każdego kro-
ku z detalami, ale raczej uzgodnić,  na czym obydwojgu zależy. 
To może być dobra kolacja, taniec albo na przykład naprze-
mienny masaż. Głównym celem takiej rozmowy jest poznanie 
i wyrażenie swoich potrzeb, tak by mogły one zostać przyjęte 
przez drugą stronę. Jeśli dopiero zaczynacie, umówcie się 
na proste rzeczy, nie komplikujcie sobie randki zbyt wysoki-
mi wymaganiami. 

SCENARIUSZ
Wasz plan na walentynkowe spotkanie zależy w całości od was, 
tak samo jak oprawa wieczoru i aktywności, które wybierzecie. 
Warto jednak uwzględnić pięć podstawowych elementów, 
które zbudują ramę dla całego wydarzenia. Potraktowanie ich 
jako punktów odniesienia pozwoli wam zrealizować własne 
pomysły bez obawy zgubienia wątku. Tak właśnie tworzy się 
rytuał, czyli specjalny sposób wykonywania zwykłych czynno-
ści. Rytuał jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem 
przeciwdziałania rutynie emocjonalnej i seksualnej w długolet-
nich związkach. Tak zbudowaną strukturę możecie wykorzysty-
wać w innych sytuacjach albo spotykać się raz w miesiącu, aby 
powtarzać rytuał. 

• POWITANIE
Chodzi w nim o to, żeby dobrze zacząć – wyrazić intencję, 
która spowoduje, że spotkanie będzie wyjątkowe, powiedzieć 
sobie po co tu jesteście i co dla siebie znaczycie. 
• ROZGRZEWKA DLA ZMYSŁÓW 
Taniec, świadome oddychanie, ale także inne formy ru-
chu pozwalają łatwiej wejść w kontakt z ciałem. Im więcej 
zmysłów pobudzicie - węch, dotyk, słuch, smak, wzrok tym 
pełniejsza będzie wasza erotyczna uczta. Na tym etapie nie 
zajmujecie się penetracją i nie zmierzacie do orgazmu, tyl-
ko podnosicie erotyczne napięcie tak mocno, jak się uda. 
• SEKSUALNE POŁĄCZENIE
To jaką formę połączenia wybierzecie dla siebie jest drugo-
rzędne, wobec faktu, że nie musicie się nigdzie śpieszyć i że 
wasza droga na szczyty może trwać naprawdę bardzo długo. 
• AFTERGLOW
Nie ma polskiego odpowiednika dla tej szczególnej chwili, 
kiedy kochankowie już są usatysfakcjonowani, ale trwają w bli-
skości. Przedłużcie wasz afterglow przytulając się i całując. 
• POŻEGNANIE
Właśnie przeżyliście wspaniały wieczór, który nie tylko dostar-
czył wam seksualnego spełnienia, ale także wzmocnił więzi mię-
dzy wami. Teraz jest dobry czas, żeby zakończyć to spotkanie 
mówiąc sobie dobre, ciepłe rzeczy. 

MIEJSCE I CZAS
Pomyślcie o tym, gdzie spędzicie wieczór. Może chcecie cie-
szyć się sobą w domu? W takim razie zadbajcie, aby wasza sy-
pialnia była wolna od porozrzucanych rzeczy, komputerów etc. 
Ma być miejscem, w którym się kochacie, nie zaś składem rzeczy, 
których nie można wystawić na widok publiczny w salonie. 
Wspólnie zadecydujcie o wystroju sypialni na ten szczególny 
czas. Jaki klimat wam odpowiada? Czy mają to być orientalne 
zapachy i świece czy wolicie nowoczesne, awangardowe 
zapachy i minimalizm wystroju. Pomyślcie o muzyce, 
która pozwoli wam się rozluźnić i będzie nastrajała romantycznie 
albo namiętnie, w zależności od upodobań. 
Zadbajcie też o stosowną ilość czasu i komfort bycia razem. 
Całe spotkanie ma być poświęcone przyjemności i rozkoszy. 
Aby to się wydarzyło, musicie być sami, zrelaksowani, skoncen-
trowani tylko na sobie. Im dłużej będziecie zwlekać i im dłużej 
będziecie wspólnie budować napięcie erotyczne, tym bardziej 
satysfakcjonujący będzie koniec. Nie śpieszcie się do orgazmu, 
raczej nasycajcie się tym, co wydarza się po drodze. 

ZMYSŁY
W waszych planach poświęćcie wyjątkowo dużo miejsca zmy-
słowej rozgrzewce, czyli pobudzaniu zmysłów innych niż wzrok. 
Do tego możecie korzystać zarówno z jedzenia, rozsądnych 
ilości wina, muzyki, zapachów. Zdecydowanie najwięcej cza-
su poświęćcie rozbudzaniu dotyku. Korzystajcie z masażu – nie 
tylko dłońmi, ale też ciałem, różnymi akcesoriami – jak piórka, 
pejczyki etc. •

w seksie. Co zrobić, aby panująca zima nie oznaczała zimy 
w sypialni? J

ZIMA W ŁÓŻKU

INSPIRACJA
Aby kochać się dłużej, stosujcie interwały czyli zmiany tempa pene-

tracji. Warto je także połączyć z głębokim, świadomym oddechem. 

Za każdym razem, gdy czujecie, że jesteście blisko szczytowania, zwol-

nijcie na chwilę lub zupełnie się zatrzymajcie. Ten czas nie musi być 

długi, wystarcza piętnaście sekund i trzy głębokie wydechy. Po tym 

czasie możecie wrócić do stymulacji i cieszyć się przyjemnością znacz-

nie dłużej.  

INSPIRACJA Przez około 20 do 30 minut zajmujcie się ciałem drugiej osoby tak erotycznie i zmysłowo, jak zdołacie. Najlepiej jest w tym celu wyko-nać masaż. Można do niego używać zarówno materiałów o różnych fakturach, jak i własnego ciała. Celem jest maksymalne pobudzenie partnera / partnerki przy pomocy dotyku i omijanie genitaliów, aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego „szczęśliwego zakończenia”. Po ustalonym czasie zamieniacie się rolami i osoba, która przyjmo-wała dotyk, staje się jego dawcą. 
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Zamów bezpłatną próbkę 885 130 111
info@triopolska.com.pl

Pearls™ – super pochłaniacz
saszetki żelujące i kontrolujące zapach
Czy możesz wyobrazić sobie brak przykrego zapachu z woreczka?
Także podczas opróżniania go.
Czy możesz wyobrazić sobie płaski i dyskretny  

Czy możesz wyobrazić sobie nieprzerywany sen,  
bez konieczności opróżniania woreczka  
i wypuszczania gazów?

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Super pochłaniacz Pearls™ zapewnia wszystkie korzyści  
zwykłych saszetek żelujących jak:
• większy komfort
• minimalizacja ryzyka podciekania
• bardziej płaski i dyskretny woreczek
• rzadsze opróżnianie
• neutralizacja zapachów z woreczka
• redukcja odgłosów z woreczka
oraz dodatkowe korzyści dzięki nowej technologii ActiveOne™  
zapewniającej kontrolę nad zapachami i zapobiegającej balonowaniu.
W trakcie badań laboratoryjnych oraz testów konsumenckich udowodniono, że   
Pearls™ znacząco zmniejsza lub całkowicie eliminuje niepożądane zapachy -  
podnosząc poczucie komfortu oraz świeżości, zwłaszcza w trakcie  
opróżniania oraz wymiany woreczka.

Opatentowana technologia kontroli zapachu jak również zapobiegająca balonowaniu  
woreczka ActiveOne zawarta jest w każdej maleńkiej saszetce. Wrzucenie jednej saszetki  
do woreczka zapewni poczucie komfortu i dyskrecji noszonego woreczka. To bardzo istotne z uwagi  
na fakt, iż balonowanie woreczka spowodowane nadmierną ilością zbierających się gazów podnosi ryzyko  
podciekania treści jelitowej pod płytkę.  8 na 10 ileostomików używających PEARLS twierdzi, że zapach z woreczka  
został zmniejszony lub wyeliminowany.

• Zmniejszone balonowanie
• Większy komfort noszonego woreczka
• Zminimalizowane ryzyko podciekania
• Bardziej płaski i dyskretny woreczek
• Rzadsze opróżnianie
• Zmiejszone odgłosy z woreczka
• Wspomaga dobry sen bez obaw o awarię

SZYBKIE, CZYSTE I ŁATWE DO UŻYCIA
1.  Umieść całą saszetkę w woreczku – treść jelitowa zagęści 

się. Nie rozrywaj saszetki przed włożeniem do woreczka.
2. Opróżnij woreczek jak zwykle.
Dodatkowe saszetki możesz wkładać przez otwór do 
odpuszczania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Treść 
jelitowa może być ciemniejsza po użyciu saszetek lub zawierać 
czarne kropki. To oznaka działania systemu ActiveOne™.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi umieszczoną na 
opakowaniu.
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Firmowe przyjęcia gwiazdkowe – dla jednych to miła okazja do zintegrowania się z zespołem, 
dla innych zło konieczne: śledzik, wódka i pierogi, spożywane z wymuszonym uśmiechem 
w towarzystwie bacznie obserwującego nas szefa. 

Tekst: Agnieszka Fiedorowicz 

Firmowe przyjęcia gwiazdkowe – dla jednych to miła oka-
zja do zintegrowania się z zespołem, dla innych zło koniecz-
ne: śledzik, wódka i pierogi, spożywane z wymuszonym 
uśmiechem w towarzystwie bacznie obserwującego nas 
szefa. 
Milena, 36-letnia pracownica dużego wydawnictwa na myśl 
o zbliżającym się grudniu dostaje gęsiej skórki. Bo grudzień – 
to nie tylko stres, związany z przygotowaniami do rodzinnych 
świąt, ale też obowiązek pójścia na co najmniej dwa firmowe 
przyjęcia gwiazdkowe: to pierwsze jest mniej bolesne – wy-
dawnictwo organizuje imprezę dla wszystkich pracowni-
ków w jednym z modnych klubów, są drinki, pierogi i tańce. 
Koszmarem jest „mniejsza” wigilia firmowa – organizowa-
na bezpośrednio w jej dziale, co wiąże się z koniecznością 
podzielenia się opłatkiem z szefową, o której mogłaby po-
wstać niejedna powieść w stylu Diabeł ubiera się u Prady. 
„Kilka lat temu impreza, mimo że zaplanowana na godzinę 
15 rozpoczęła się z niemal trzygodzinnym opóźnieniem” – 
relacjonuje Milena. „Szefowa z premedytacją zamknęła się 
w swoim gabinecie. Dobrze wiedziała, że bez niej nie możemy 
zacząć. Jedzenie wystygło. Gdy już się pojawiła, skwitowała: 
Wy tylko byście się chcieli bawić, a ktoś musi pracować. Na-
stępnie trzymała nas w pracy do 21. Nie muszę tłumaczyć, że 

w domu czekał na mnie wściekły mąż i zawiedzione dzieci”, 
dodaje Milena. Ona, podobnie jak reszta redakcji, chętnie 
zrezygnowałaby z organizowania tej imprezy. „Przecież i tak 
spotykamy się na ogólnej imprezie korporacyjnej. Ale wiem, 
że nie ma na to szans, bo taka impreza nie jest po to, byśmy 
się spotkali i razem cieszyli się przedświąteczną atmosferą. 
Szefowa wykorzystuje ją, by nam zwyczajnie dokopać”. 

SZEF, PIEROGI I INTEGRACJA 
Moda na organizowania firmowych wigilii, zwanych 
też spotkaniami gwiazdkowymi czy świątecznymi, któ-
ra przyszła do nas z Europy Zachodniej, na dobre zado-
mowiła się w polskich firmach – zarówno tych mniejszych, 
jak i większych. Z przeprowadzonego w 2018 roku sonda-
żu agencji zatrudnienia Randstad wynika, że takie świątecz-
no-integracyjne spotkania planowała zorganizować prawie 
połowa polskich firm. Świąteczna impreza ma być także spe-
cjalnym gwiazdkowym prezentem dla pracowników. Trend ten 
potwierdzają badania, przeprowadzone na zlecenie serwisu  
www.eventool.com. Według nich połowa badanych Po-
laków uczestniczy w okresie przedświątecznym w tego typu im-
prezie (niektórzy chodzą nawet na kilka, jak Milena). Najczęściej, 
bo aż w 65 proc., jak deklarują badani, gwiazdkowe imprezy 
odbywają się w miejscu pracy, rzadziej firma decyduje się 

Christmas,

pracowniku!
Mer y
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na organizację przyjęcia w klubie bądź restauracji (ceny 
zaczynają się od 80 zł za osobę, ale średnio firmy potrafią wydać 
nawet 300-400 zł). Miejsce na świąteczne spotkanie należy 
rezerwować z dużym, nawet kilkumiesięcznym, wyprzedze-
niem. Menu – różnie. Coraz częściej poza tradycyjnymi piero-
gami i sałatką śledziową serwuje się dziczyznę, a zamiast 
sernika, makowca lub pierników – desery z ciasta korzennego. 
Szereg badań, m.in. opublikowane w 2003 roku w „Academic 
Managment Journal” badania zespołu dr. Michaela Prat-
ta Transforming work-family conflict into commitment in-
to network marketing organizations, wskazują, że angażowanie 
pracowników we wspólne świętowanie – począwszy od 
imprez gwiazdkowych przez pikniki dla ich dzieci, mecze czy 
wspólny wolontariat integrują pracowników i wzmacniają 
więzi w zespole. Ale czy na pewno? 
Ponad połowa tych, którzy deklarują uczestnictwo, uważa, że 
takie spotkania są przejawem przyjaznej atmosfery w firmie, 
inni badani sądzą, że firmowe wigilie to tylko pretekst do wyka-
zania się przed podwładnymi. Z kolejnego natomiast badania, 
przeprowadzonego kilka lat temu na zlecenie serwisu www.
praca.pl, wynika, że niema połowa badanych obeszłaby się 
bez imprezy. Podobne deklaracje składa już niemal 70 proc. 
kanadyjskich pracowników i – mieszkańców Wielkiej Brytanii, 
gdzie tradycja organizowania Christmas parties jest dłuższa i jak 
widać zdążyła się już, mówiąc kolokwialnie, przejeść. Podsta-
wowym problem, na jaki zwracają uwagę badani pracownicy, 
jest fakt, że oczekuje się od nich wymuszonego entuzjazmu, 
świętowania z osobami, które, zwłaszcza w przypadku dużych 
imprez, znają tylko z widzenia lub wcale. 

ŚLEDZIK MUSI PŁYWAĆ? 
Podstawowym problemem gwiazdkowych imprez jest 
łatwo dostępny alkohol. Wino, wódka – bo „śledzik lubi pływać”, 
ale też kolorowe drinki czy whisky to obecnie standard. 
Badanie przeprowadzone przez serwis www.praca.pl 
wskazuje, że alkoholu nie podaje się na mniej niż co piątej 
z organizowanych imprez. Sami badani deklarują, że nie jest 
on na tego typu spotkaniu niezbędny – za jego serwowaniem 
opowiedziało się zaledwie 39 proc. badanych, a 61 proc. 
było przeciw. Alkohol bowiem, choć sprzyja rozluźnien-
iu iu atmosfery, wypity w nadmiarze sprawia, że uczestnikom 
zwyczajnie puszczają hamulce. 41 proc. badanych zauważa, 
że wielu pracowników w czasie firmowych imprez wigilijnych 
nie ogranicza się w piciu trunków. Piotr, 40-letni pracownik 
jednego z koncernów IT, zauważa, że z powodu gwiazdkowych 
imprez nabrał obrzydzenia do współpracowników. „Piją, 
wymiotują na korytarzach, bez żenady nagabują, a nawet 
obściskują koleżanki. Nie należy do rzadkości rozbieranie 
się i tańczenie z gołą klatą na parkiecie”, wylicza. To jednak 
nic, w porównaniu do wpadek, o jakich można poczytać 
w sieci. Na jednym z najpopularniejszych w Wielkiej Bryta-
nii portali dla rodziców można zaleźć na przykład opowieść 
o pracowniku uczestniczącym w przyjęciu gwiazdkowym, który 
postanowił zrobić szefowi dowcip i wysypał na jego biurko za-
wartość kosza na śmieci. Pech chciał, że w koszu znajdowała się 
butelka z niedopitym napojem, który zalał komputer i zniszczył 
cały dysk twardy. A całość nagrały kamery. Inny postanowił wy-
korzystać firmową kopiarkę i zrobić kilka zdjęć swojego tyłka. 
Niestety, kiedy wciskał liczbę kopii, palec mu się omsknął 
i zamiast 7 wcisnął 777.
W niektórych krajach pojawił się trend odchodze-
nia od zakrapianych imprez gwiazdkowych. Z badań  

przeprowadzonych w USA przez Seamless Corporate Accoun-
ts wynika, że na taki typ imprezy z roku na rok decyduje się 
coraz mniej pracodawców (tylko między rokiem 2012 a 2014 
liczba firm deklarujących urządzanie bezalkoholowych party 
wzrosła z 21 proc. do 44 proc.). Trudno się zresztą dziwić – 
dane mówią, że tylko brytyjska gospodarka traci przez gwiaz-
dkowe imprezy rocznie 242 mln funtów – to szacowany koszt 
absencji pracowników, którzy następnego dnia po imprezie 
nie są w stanie z powodu kaca pojawić się w pracy.
Nim sięgniemy po kolejny kieliszek wina na gwiazdkowym 
przyjęciu, zastanówmy się nad konsekwencjami. Czy pod 
wpływem nadmiernego rozluźnienia i pijackiej szcze-
rości nie zrobimy czegoś, czego będziemy potem żałowali. 
Należy też pamiętać, że część pracodawców wręcz wykorzys-
tuje to rozluźnienie, by nadstawić ucha i dowiedzieć się, 
co podwładni myślą o szefostwie. To może mieć swoje 
konsekwencje. „Jeden z kolegów po zeszłorocznej imprezie 
pożegnał się z pracą, ponieważ tak się upił, że zaczął przy-
stawiać się do małżonki naszego szefa, a gdy ten zainterwe-
niował, po prostu go zwyzywał”, opowiada Piotr.
Należy więc pamiętać, że impreza, nawet 
jeśli jest urządzana w modnym barze, pozostaje spotkaniem  
służbowym, zaś rozluźnienie atmosfery nie sprawia, 
że znikają łączące nas służbowe zależności. 
A pracodawca ma prawo wyciągnąć  
konsekwencje z niewłaściwego zach-
owania pracownika – od udzielenia 
nagany po zwolnienie dyscy-
plinarne. Zresztą i sam kac 
moralny nie jest przyjem-
ny. Jak pokazać się 
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następnego dnia w pracy, gdy poprzedniego wieczoru wszyscy 
widzieli, że całowałyśmy się na parkiecie z żonatym kolegą? 
A co, jeśli uczynne koleżanki już doniosły o tym jego żonie? 

KTO UKRADŁ MOJE PERFUMY? 
Często firmowe wigilie łączone są z dodatkowymi bene-
fitami – pracodawcy wręczają w tym czasie pracownikom 
bony podarunkowe, specjalne premie świąteczne lub paczki, 
w których znajdują się np. pierniki z logo firmy. Niektóre firmy 
urządzają loterie fantowe – często dochód z nich wspiera jakąś 
organizację charytatywną – schronisko dla zwierząt bądź dom 
dziecka. W firmie Piotra pracownicy co roku wspólnie biorą 
udział w akcji Szlachetna Paczka. 
Milena bardzo popiera takie inicjatywy. Na korporacyjnej im-
prezie zdarzyło jej się wygrać już nie tylko zestaw dobrych alko-
holi, ale nawet trzydniową wycieczkę do SPA. Niestety loterię 
fantową urządza się też podczas wigilii jej działu. Fantami są 
prezenty nadesłane w grudniu przez reklamodawców kosme-
tyków. „Szefowa, mimo że sama otrzymuje od firm mnó-
stwo świątecznych giftów, także bierze 
udział w loterii. Pech chciał, że w zeszłym 
roku wylosowała pudełko z perfuma-
mi, ale po otwarciu okazało się, że 
w środku jest inna buteleczka, 
niż ta którą sugerowa-
ło opakowanie. Te 
drugie perfumy 

także były dobrej marki, ale szefowa wpadła w szał. 
Oskarżyła nas o kradzież prezentu. Pomyłka najpraw-
dopodobniej nastąpiła wcześniej, prawdopodobnie 
któryś z pracowników, fotografując kosmetyki, po-
wkładał je do niewłaściwych pudełek. To tłumaczenie 
jej nie zadowoliło. Kazała nam wszystkim otworzyć 
swoje prezenty, aby znaleźć tego, kto, jak sugerowała, 
podmienił jej perfumy. Oczywiście się nie znalazły. 
Po tej wpadce oświadczyła, że więcej loterii nie bę-
dzie”, relacjonuje Milena. 
Niezależnie od tego, czy uważamy imprezy gwiazdko-
we za miły zwyczaj, czy zło konieczne – nie rezygnuj-
my z uczestnictwa w nich. Pomyślmy, że przecież ktoś 
w firmie był odpowiedzialny za organizację imprezy 
i włożył wiele wysiłku, by skomponować 
menu, zapewnić atrakcje, znaleźć 
fajny lokal. A w przypadku im-
prezy składkowej – każdy coś 
przygotował, więc innym 
może być przykro, jeśli się 

nie pojawimy. Czasem 
warto zrobić dobrą 

minę do złej gry 
i życzyć wszystkim 

Wesołych Świąt.•
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Jak przetrwać  świąteczną imprezę (na podstawie: www.womenindigital.org). #1 WEŹ UDZIAŁ.  Firmowa wigilia to okazja dla twoich przełożonych, by podziękować 

ci za rok twojej ciężkiej pracy i zintegrowania zespołu. Doceń wysiłek 

tych, którzy tę imprezę zorganizowali, i chociaż spróbuj się dobrze 

bawić! 
#2 ZRÓB DOBRE WRAŻENIE.  
Pamiętaj, że impreza gwiazdkowa to wciąż impreza służbowa, dlate-

go wkładanie błyszczącej sukienki, w którą ubrałabyś się na wyjście 

do klubu z przyjaciółkami, raczej nie będzie dobrze postrzegane.

#3 ZJEDZ COŚ PRZED WYJŚCIEM –  
najlepiej zdrową przekąskę, np. sałatkę – to po pierwsze powstrzy-

ma cię przed objadaniem się niezdrowymi i tuczącymi rzeczami na im-

prezie, po drugie najedzony nie upijesz się tak łatwo. 

#4 ZACHOWAJ UMIAR – zwłaszcza w piciu. Staraj się wypić szklankę wody pomiędzy kolejny-

mi kieliszkami alkoholu. Nie mieszaj! 
#5 NIE BĄDŹ GRINCHEM!  Jeśli w czasie imprezy organizowane są loterie, quizy czy zawody – 

to nawet jeśli masz introwertyczną naturę, spróbuj wziąć udział. Kto wie, 

może wygrasz atrakcyjną wycieczkę albo butelkę dobrego prosecco – 

jak znalazł na zbliżającego się Sylwestra? 
#6 POSTARAJ SIĘ NIE ROZMAWIAĆ NA IMPREZIE O PRACY. 

Masz na to pozostałe 260 dni w roku! 
#7 ZADBAJ Z WYPRZEDZENIEM O TRANSPORT DO DOMU.  

Sprawdź rozkład pociągów, jeśli mieszkasz poza miastem, 

busów lub tramwajów – w mieście. A może warto rozważyć 

zamówienie taksówki na konkretną godzinę?
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Iza Farenholc: To twoja kolejna po Unf*ck yourself. Na-
praw się. W tej rozprawiasz się ze ściemą, którą fundujemy 
sobie sami.
Gary John Bishop: Ta książka to próba odkrycia, czym jest 
nasz osobisty dialog wewnętrzny i dlaczego pozostaje źródłem 
tego, z czego jesteśmy niezadowoleni w swoim życiu. Ten dia-
log stwarza własne doświadczenie życia, a my zachowujemy 
się w sposób, który odpowiada tej kreacji. Nie reagujemy 
na życie, tylko na opinię o nim. Życie płynie i tylko od ciebie 
zależy, jak je opiszesz. Często wydaje ci się, że twoje życie 
jest do niczego, a tak naprawdę wszystko dzieje się w twojej 
głowie. 

IF: Piszesz o znaczeniu języka, jakim się posługujemy…
GJB: Powołuję się w moich książkach na egzystencjalistów, 
takich jak Sartre, Heidegger czy Husserl, którzy w swoich pra-
cach analizowali wpływ języka na nasze życie. Emocje, jakich 
doznajemy, wynikają z języka, którym operujemy.
IF: Nie wierzysz w tradycyjne terapie? W większości z nich 
grzebiemy w dzieciństwie…
GJB: Co ma pomóc – pomoże, szczególnie jeśli w to wie-
rzysz. I to jest OK. Wychodzę z założenia, że zanim zaczniemy 
obwiniać swoich bliskich, powinniśmy uświadomić sobie, 
że każdy człowiek rodzi się w określonych warunkach i żyje 
w tym odziedziczonym bagnie. Co z tego, że rodzice nie 

 Rozmawia: Iza Farenholc 

Wywiad z Garym 
Johnem Bishopem

Obudź się 
i zacznij żyć! 
Dzisiaj.

Gary John Bishop nie bawi się w ceregiele. W swojej najnowszej książce Skończ z tym sh*tem. Przestań 
uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie, którą dedykuje wszystkim bezradnym, sfrustrowanym 
i pokonanym, przekonuje, że właśnie dziś możemy zacząć wszystko od nowa. Dla niektórych to pewnie 
terapia szokowa, ale książki Bishopa zyskują coraz więcej entuzjastów na całym świecie i są bestsellerami. 

„Istniejesz po to, żeby wyrażać swoją miłość i osobowość zamiast nimi manipu-
lować, kontrolować je i tłumić na zgliszczach serdecznej przyjaźni albo kochają-
cego związku. Chowanie urazu jest dla idiotów i ignorantów”.
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znali odpowiedzi na wszystkie pytania? A ty je znasz? Też 
zdarzało ci się – albo zdarza – zawieść kogoś lub siebie. 
Dlatego mówię swoim klientom: przestańcie obwiniać siebie 
i innych za to, w jaki sposób potoczyło się wasze życie. Wie-
rzę też w to, że musimy swoje życie wziąć w swoje ręce. Nie 
mam nic przeciwko oglądaniu się za siebie i robieniu porząd-
ku z przeszłością – sam zresztą to robiłem. Jednak nie uważam, 
że sposób, w jaki podchodzi się do tego tematu na terapiach, 
jest właściwy. Najczęściej za nasze nieudane życie obwinia-
my rodziców, a to najgorsze, co możesz zrobić, nie tylko ze 
względu na nich, ale przede wszystkim na siebie. Jeśli zrzu-
casz na nich winę za całe zło, które spotkało cię w życiu, nigdy 
nie osiągniesz spokoju ducha i nie będziesz potrafił cieszyć się 
tym, czego doświadczasz. Rodzice staną się wymówką, którą 
będziesz usprawiedliwiać swoje niepowodzenia. Dzięki te-
mu przez chwilę poczujesz się lepiej, ale tylko przez chwilę. 
Na dłuższą metę to raczej nieustanne ranienie siebie. 
IF: I w tym kontekście piszesz o mamie.
GJP: Tak, obwiniałem ją o wiele rzeczy – nie słowami, ale 
w swojej głowie, w czynach. Przez tę sytuację oddaliliśmy 
się od siebie, zerwałem więź, bo uważałem, że to przez nią 

mam problemy. Było mi łatwo, ponieważ wszyscy dookoła na-
rzekali na dzieciństwo i nieudane relacje z rodzicami. I to nie 
była wina mojej mamy, tylko myślenia, które przez lata utrwa-
lało „moją prawdę”. 
IF: Dlaczego sabotujemy własne życie?
GJB: Sięgając do samego dna tego problemu, musimy zdać 
sobie sprawę, że nasze życie to chaos, w którym próbujemy 
znaleźć jakiś sens. Życie to walka. Próbujesz połączyć swoją 
rzeczywistość z rzeczywistością, która cię otacza. Próbu-
jesz znaleźć dowody na istnienie swojego świata, a jeśli ich 
nie znajdujesz, wymyślasz je. To właśnie sabotaż. Na przykład, 
kiedy wiesz, że nie jesteś kochana, a ktoś mówi – kocham 
cię. Chcesz to zabić. Walczysz z tym, bo twoja rzeczywistość 
to świat bez miłości. I dążysz do tego, żeby nic się nie zmieniło. 
Robisz wszystko, żeby żyć tak samo, pozwalasz na szantaż 
emocjonalny, na to, żeby twoje myśli tobą sterowały. Być może 
rzeczywiście sytuacja, w której się znalazłaś, nie jest fajna, ale 
tylko od ciebie zależy, czy to zmienisz. To ten moment, kiedy 
wszystko zależy od ciebie.
IF: Wyśmiewasz trochę „tu i teraz”.
GJB: No tak, bo przecież zawsze żyjemy chwilą obecną. 
Tylko nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, nie zawsze 
jesteśmy obecni. Zastanów się, co zrobić z tym momentem, 

czy narzekanie na ten świat, na rodzinę ma sens? Być może 
nadszedł czas, żeby przestać obwiniać siebie i wszystkich do-
okoła? Co jest ważniejsze: przeszłość czy przyszłość? Tylko od 
nas zależy, czy wybierzemy autosabotaż – który może się cią-
gnąć do końca życia – czy wolność…
IF: Jak to zrobić?
GJB: Musimy zaakceptować nasze życie takie, jakie jest, 
i nikogo nie obwiniać. To twoje życie – tak się potoczyło, ale 
teraz czas zakasać rękawy i ruszyć do przodu.
IF: W przyszłość.
GJB: Czas na zmianę tej „utrwalonej prawdy” – twojej praw-
dy, czyli tego, co myślałaś, że nią jest, kiedy byłaś nastolatką, 
a później posługiwałaś się tą prawdą w swoim dorosłym życiu. 
Olbrzymiej pracy nad sobą wymaga, aby pozbyć się okre-
ślonych emocji lub je stłumić. I nie jest łatwe, wiem, bo mnie 
zajęło wiele lat. Moim marzeniem było stworzenie metody 
dla prawdziwych ludzi, tych którzy chcą wieść prawdziwe ży-
cie. Weźmy hasło „myśl pozytywnie”. Jak myśleć pozytywnie, 
kiedy właśnie straciłem pracę? Albo moja żona ma romans…
IF: Ostatnio dużo się mówi o tym, że jeśli nie kochasz sie-
bie, nie jesteś w stanie pokochać nikogo innego.

GJB: Nie za dużo o tym wiem, ale trochę to podejrzane, 
bo może prowadzić do nadmiernego myślenia o sobie. Mnie 
wystarczy, kiedy ktoś mówi: czuję się w porządku, nic złe-
go mnie nie spotyka, czuję się dobrze. Myślę, że w tym jest 
dużo więcej mocy. 
IF: Ale mam wrażenie, że cały czas udowadniamy, jacy 
jesteśmy wspaniali, lepsi od innych – zjedliśmy cudowny 
posiłek, pojechaliśmy na superwakacje etc. 
GJB: Myślę, że jesteśmy zafascynowani ideą wolności. Daw-
no temu zadawaliśmy sobie pytanie: czy jesteśmy wolni? 
Dzisiaj słyszę tylko: ja, ja, ja i co w tym świecie znajdę dla sie-
bie. Kiedyś powiedziałem, że każdy chce kawałek ciasta, ale 
nikomu nie chce się go upiec. 
IF: W książce mówisz: jeśli chcesz poznać prawdę, zapytaj 
swojego wroga.
GJB: To zdanie wkurza wielu ludzi. Ale moją intencją było po-
ruszyć coś w ludziach, sprawić, żeby się przebudzili. 
IF: Unfuck yourself, Stop doing that shit to dość prowoka-
cyjne tytuły. To zabieg marketingowy, czy twój pomysł?
GJB: Od początku wiedziałem, że takie będą tytuły – pro-
sta informacja i przekaz. Weź życie w swoje ręce. Już dziś. •

„Plotki nie są niewinną albo zabawną rozrywką. Grzęźniesz przez nie w bagnie nadętej złośliwości. 
Przestań w ogóle wypowiadać się na temat innych ludzi. To kolejny sposób na ucieczkę 
przed odpowiedzialnością za zmianę własnego życia”. 

„Korygujemy swoje marzenia albo kryjemy się z nimi, żeby się nie rozwiały. Trzymamy je 
w bezpiecznym miejscu. Odkładamy na później. Na kiedyś. Na święte nigdy. 

Godzimy się na mniej satysfakcjonującą egzystencję”.
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1. Nie przesadzaj z rozliczeniami

Coraz rzadziej małżonkowie i partnerzy w romantycznych związ-

kach mają wspólne pieniądze, budżet domowy i konto w banku, 

a coraz częściej skrupulatnie się ze sobą rozliczają i zapisują, kto, 

ile i na co wydał, czy nawet kto, komu i ile pożyczył. Na forach 

internetowych toczą się dyskusje, czy sprawiedliwiej jest płacić 

za wszystko po połowie, czy proporcjonalnie do zarobków. 

– To przykład na to, jak zasady obowiązujące w świecie biznesu, 

wdarły się w te sfery naszego życia, do których nie powinny mieć 

dostępu. Często po pewnym czasie osoby, które tak podchodzą 

do domowego budżetu, zaczynają się podobnie zachowywać w in-

nych sytuacjach. Mówią np.: „Jeśli ja wczoraj przez 15 minut myłam 

naczynia, to dziś przez 15 minut leżę na kanapie, a naczynia myjesz ty”. 

Badania pokazują, że kiedy takie biznesowe podejście zaczyna obo-

wiązywać w romantycznej relacji, bliskość zanika – mówi psycholog 

dr hab. Agata Gąsiorowska z Uniwersytetu SWPS, autorka książki Psy-

chologiczne znaczenie pieniędzy. Z ewidencji wydatków lepiej więc 

wyrzucić rubrykę, która pokaże, kto za co zapłacił. Sama idea pro-

wadzenia domowego budżetu i ewidencji wydatków jest jednak 

słuszna. Z pieniędzmi jest jak z kaloriami (często uważamy, że niemal 

się głodzimy, dopóki nie zaczniemy spisywać, co dokładnie jemy). 

Ewidencjonowanie wydatków nie tylko zderza nas z bolesną praw-

dą, ale też sprawia, że stajemy się bardziej oszczędni. Spojrzenie 

w tabelkę jest jak zimny prysznic, więc potem w sklepie dłużej się 

zastanawiamy, zanim włożymy coś do koszyka. Wiemy, że wszyst-

ko trzeba będzie wpisać do tabelki i jeśli przesadzimy z zakupami, 

będzie bolało. 

zasad, które uzdrowią    
twoje relacje z pieniędzmi 

Tekst: Ewa Pągowska

10 

4. Ucz się oszczędzać, gdy dobrze    
        ci się powodzi
Wyniki testów na inteligencję wypełniane przez indyjskich rolni-

ków uprawiających trzcinę cukrową były o wiele lepsze tuż po zbio-

rach niż przed nimi. Naukowcy, którzy to analizowali, twierdzą, że 

przyczyną była różnica w sytuacji materialnej. Uważają, że kiedy 

brakuje nam pieniędzy, nasze funkcje poznawcze się pogarszają. 

Mamy do rozwiązania tak wiele problemów, że trudniej nam 

podejmować racjonalne decyzje. Zastanawiamy się, skąd wziąć 

pieniądze na jedzenie, gdzie dorobić, z czego zrezygnować, by 

kupić ubranie na zimę. To powoduje, że częściej niż osoby bogate 

wybieramy nierozsądnie. Nasza życiowa łamigłówka jest trudniej-

sza do rozwiązania. Dlatego twierdzenie, że biedni są sami sobie 

winni, bo gdyby się postarali, byli mniej leniwi i mieli więcej silnej 

woli, wyszliby na prostą, jest tak krzywdzące. Wyjście z ubóstwa jest 

bardzo trudne bez mądrej pomocy z zewnątrz. Dobrze o tym pa-

miętać w kontaktach z tymi, którym wiedzie się gorzej. Warto też 

uczyć się zarządzać swymi pieniędzmi wtedy, kiedy powodzi nam 

się nie najgorzej. Na świecie rośnie liczba tzw. bogatych biedaków, 

którzy bardzo dużo zarabiają, ale wszystko wydają na bieżąco, ku-

pują na kredyt i raty. Wystarczy więc mały kryzys, np. brak pracy 

przez kilka miesięcy, by wszystko legło w gruzach.

3. Poznaj mroczną moc pieniędzy
Wyobraź sobie, że siadasz do gry w Monopoly i od początku, dzięki losowaniu, jesteś na uprzywilejowanej pozycji. Dostałeś więcej pieniędzy, rzucasz dwiema kostkami, a nie jedną, i otrzy-mujesz dwa razy tyle za przejście przez „start”, co twój przeciwnik. Twoja przewaga szybko się powiększy – wiadomo. Ale co zaskakują-ce, pewnie też pogorszy się twój stosunek do drugiego gracza. Tak właśnie było w eksperymencie naukowców z Uniwersytetu Kalifornij-skiego w Berkeley. To badanie i kolejne, które przeprowadzili, po-twierdziły, że pieniądze (nawet nieprawdziwe) mają na nas zły wpływ. Bogatsi częściej podkradali cukierki przeznaczone dla dzieci i oszu-kiwali, by wygrać pieniądze, a kierowcy w lepszych wozach częściej łamali przepisy. Naukowcy są zgodni: im bardziej jesteśmy zamożni, tym mniej empatyczni, a bardziej roszczeniowi i egoistyczni. Pienią-dze oddalają nas od innych ludzi. Odbierają chęć współpracy. Tworzą złudzenie, że wszystko, czego potrzebujemy, możemy sobie kupić. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, gdy nasza sytuacja ma-terialna się poprawia, i świadomie korygować swoje zachowanie. Z pieniędzmi jest jak z dwulatkiem. Dziecko w tym wieku ma pra-wo krzyczeć i być wciąż „na nie”. Ale to od reakcji dorosłych zależy, jak bardzo bunt dwulatka zakłóci rodzinny spokój.

2. Urealnij sytuację
Bogactwo? „To roczny dochód co najmniej o 100 dolarów większy niż 
dochód męża siostry twojej żony”. W tym żarcie amerykańskiego pi-
sarza Henry’ego Louisa Menckena jest wiele prawdy. Udowodnio-
no w licznych badaniach, że od wysokich zarobków ważniejsze jest 
dla nas to, by mieć zarobki wyższe niż inni. Okazało się, że z dwóch 
opcji: „zarabiasz mało, ale więcej od znajomych” i „zarabiasz dużo, 
ale mniej od znajomych” wielu z nas wybierze pierwszą! Najlepiej 
byłoby nie porównywać się z innymi. Tyle że to… niemożliwe. Po-
równywanie się z innymi to broń, w którą wyposażyła nas natura, 
byśmy nie ryzykowali bez potrzeby, gdy przed nami stanie większy 
i silniejszy wróg. Możemy jednak ograniczać sytuacje, w których 
ta materialna różnica kłuje w oczy. Branie ogromnego kredytu, by 
zamieszkać na luksusowym osiedlu i potem spotykać sąsiadów, któ-
rych stać (a nas nie) na egzotyczne wakacje i drogie szkoły dla dzieci, 
to ryzykowny pomysł. Lepiej spędzać czas z osobami, które żyją 
na podobnym poziomie, co my. Starajmy się też spojrzeć na bo-
gatszych znajomych z szerszej perspektywy. Zastanówmy się, jakie 
są koszty ich wysokich zarobków. Może znoszą toksycznego sze-
fa albo pracują po 12 godzin dziennie. Nie ma nic złego w takim 
myśleniu. Psycholodzy nazywają to urealnieniem sytuacji.

70

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (18) / 2019

DZIENNIKARSKIE PIÓRO 



10. Rozłóż na czynniki pierwsze swoje             przekonania
Zaskakująco często powodem naszych problemów finansowych, tego, że wciąż ledwo starcza nam do pierwszego lub nie stać nas na realizacje marzeń, są nasze przekonania. A są one zwykle wynikiem wychowania. Tego, co słyszeliśmy i czego byliśmy ucze-ni w dzieciństwie. Dość popularne są tezy: „Uczciwi ludzie się nie bogacą” i „Żeby oszczędzać, trzeba dobrze zarabiać”. Niektórzy są też przekonani, że szef nie da im podwyżki, bo w branży jest kryzys. Albo że kiedy podniosą cenę, nie dostaną żadnego zlecenia. Wiele osób uważa też, że nie ma głowy do pieniędzy i nic nie jest w stanie tego zmienić. Zastanówmy się więc, w co my wierzymy. Rozłóżmy nasze przekonania na czynniki pierwsze i zbierzmy dowody, na ich potwierdzenie. Może się okazać, że nie ma ich tak dużo. Porozma-wiajmy z tymi, którym powodzi się lepiej. Może się okazać, że chociaż media trąbią o bogatych oszustach, to jednak znamy osoby, które zarobiły pieniądze uczciwie. Albo że nie realizujemy marzenia o wy-prawie w Himalaje nie dlatego, że nas nie stać, tylko dlatego, że nie chce nam się regularnie uprawiać sportu. Potem czeka nas decyzja, co zrobimy z naszymi odkryciami. Czy Himalaje są tak ważne, że za-czniemy ćwiczyć? Czy odważymy się poszukać lepiej płatnej pracy? Czy zdobędziemy się na wysiłek oszczędzania? Być może nie, ale uświadomienie sobie, że to jednak nasza decyzja, że mamy większy wpływ na swoje życie niż sądziliśmy, też jest cenne. 

9. Zadbaj o proporcje
Mimo że psycholodzy mówią tyle negatywnych rzeczy o pienią-

dzach, nie warto wyciągać pochopnego wniosku, że staranie o to, 

by mieć ich więcej, zawsze jest złe. – Każdy z nas ma aspiracje we-

wnętrzne i zewnętrzne. One mówią o tym, co jest dla nas ważne 

i w jakim kierunku chcemy podążać. Aspiracje wewnętrzne dotyczą 

celów życiowych związanych z poczuciem wspólnoty, samorozwo-

jem czy duchowością. Zewnętrzne – tych, które wiążą się z urodą, 

popularnością i finansami. Najważniejsze jest, by te wewnętrzne 

były zawsze na wyższym poziomie. Nie jest dobrze, gdy wprawdzie 

przywiązujemy małą wagę do pieniędzy, ale do relacji jeszcze mniej-

szą. Jeśli jednak finanse są dla nas ważne, ale bliscy i samorozwój 

ważniejsze – wszystko jest w porządku, bo kiedy dobro rodziny 

zacznie się kłócić z zarabianiem pieniędzy, będziemy wiedzieli, 

jakiego dokonać wyboru – tłumaczy dr hab. Agata Gąsiorowska. 

8. Jesteś materialistą? Popracuj nad swoim poczuciem własnej wartości
Według amerykańskiego psychologa doktora Tima Kassera, 
autora książki Wysoka cena materializmu często przyczyną ma-
terializmu jest lęk. Nie tylko o to, że przyjdą ciężkie czasy i nie 
będziemy mieć za co żyć. Chodzi także o lęk przed odrzuceniem 
albo przed śmiercią. On może także prowadzić do kompulsyw-
nych (bardzo trudnych do opanowania) zakupów. Osoby, które 
mają niską samoocenę i poczucie pustki, też są skłonne stawiać 
pieniądze na piedestale. Zwłaszcza jeśli dodatkowo traktują je nie 
instrumentalnie, tylko emocjonalnie. Nie jako coś, czym można za-
płacić za prąd czy bilet do kina, tylko jako coś, za co można kupić 
szczęście, szacunek bądź życie towarzyskie. Dlatego jeśli pieniądze 
stają się dla nas szalenie ważne, jeśli wciąż cierpimy, że mamy ich 
zbyt mało (chociaż obiektywnie patrząc, daleko nam do ubóstwa), 
warto rozważyć wizytę u psychologa. Popracować z nim nad naszym 
poczuciem własnej wartości. Pieniądze są wprawdzie w stanie 
do pewnego stopnia zmniejszyć nasz lęk przed śmiercią, a nawet 
poprawić na krótko samoocenę, jeśli była bardzo niska. Ale na dłuż-
szą metę materializm zupełnie się nie opłaca. Im jest większy, tym 
więcej negatywnych emocji doświadczamy. Tim Kasser twierdzi, że 
materialiści częściej czują niepokój, cierpią na bóle brzucha i głowy 
i mają mniej satysfakcji z życia.

7. Kupuj czas i przeżycia
Zmiana struktury wydatków może zwiększyć poczucie szczęścia. Naj-lepiej jest wydawać pieniądze na innych. Dzielenie się nimi z osoba-mi biedniejszymi uaktywnia w naszym mózgu ośrodek przyjemności. Potwierdziły to badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycz-nego. Zresztą wystarczy przyjrzeć się, jak zachowujemy się przy bożonarodzeniowej choince. Wielu z nas bardziej się interesuje tym, jak bliska osoba reaguje na prezent, który jej daliśmy, niż tym, co sami dostaliśmy. A jeśli już mamy wydawać pieniądze na siebie, postawmy na przeżycia, a nie na dobra materialne. Wycieczka czy koncert ulubionego wokalisty z biegiem czasu będą w naszych oczach tylko nabierać wartości, a telewizor – tracić. Poza tym przed-mioty łatwiej porównać. Zawsze ktoś w naszym otoczeniu będzie miał nowszą, lepszą wersję tego, na co właśnie się wykosztowaliśmy. A już kupna na raty w ogóle lepiej unikać. Radość z nowego cudow-nego smartfona szybko minie, a ból płacenia rozciągnie się na wiele miesięcy. Dobrym pomysłem jest też kupno czasu. Tym bardziej, jeśli mamy go bardzo mało. Zwykle lepiej więc zapłacić za sprzą-tanie mieszkania niż za sukienkę. Zwłaszcza jeśli kilka godzin, które dzięki temu zyskamy, spędzimy miło z rodziną. 

6. Nie goń za pieniędzmi 
Wiara w to, że pieniądze dają szczęście jest szkodliwa. Może powo-

dować, że w pogoni za nimi stracimy czas, który moglibyśmy po-

święcić na to, co rzeczywiście poprawia nasz dobrostan. Lepiej więc 

zamiast brać dodatkową pracę, by kupić sobie lepszy samochód 

lub większe mieszkanie, zadbać o relacje, budować sieć wsparcia. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie posiadanie bliskiego krę-

gu życzliwych osób najbardziej nas uszczęśliwia. Może się wydawać, 

że jeśli poważne problemy finansowe powodują spadek satysfak-

cji życiowej, to duży zastrzyk gotówki zwiększy nasz dobrostan. Tak 

się jednak nie dzieje. Nawet wygrana na loterii, o której wielu śni, by 

wreszcie spełnić swoje marzenia, nie daje szczęścia. Potwierdzają 

to wszelkie badania. Podwyżka daje radość, ale szybko przyzwy-

czajamy się do wyższego standardu życia. Chyba że rzeczywiście 

byliśmy bardzo biedni i nie stać nas było na zaspokojenie podstawo-

wych potrzeb. W takiej sytuacji zdobycie pracy, która zapewni nam 

wyższe dochody, rzeczywiście może nas uszczęśliwić. Ale też gwa-

rancji nie ma. 

5. O finansach rozmawiaj bez emocji

Trzylatki podzielono losowo na dwie grupy. Jedna sortowała pienią-

dze, druga guziki. Potem poproszono dzieci o wybranie czerwonych 

kredek z pudełka. Maluchy doskonale wiedziały, że im więcej kredek 

przyniosą osobie prowadzącej badanie, tym bardziej jej pomogą. 

Te, które wcześniej miały kontakt z pieniędzmi, wykazały mniejszą 

chęć pomocy. 
– Te nasze badania były dla mnie wielkim zaskoczeniem. Wiedzia-

łam, że pieniądze mają taki sam wpływ na dzieci jak na dorosłych, ale 

nie sądziłam, że będzie to widoczne już u trzylatków. One przecież 

nie potrafią jeszcze liczyć i mniej uczestniczą w życiu społecznym! 

To pokazuje, jak ważnym elementem naszego życia stał się pieniądz. 

Jak silne emocjonalne skojarzenia w nas budzi – mówi dr hab. Aga-

ta Gąsiorowska. Tłumaczy, że zachowanie dzieci jest efektem tego, 

jak zachowują się rodzice. Wyjaśnia, że by pieniądze nie działały tak 

negatywnie na najmłodszych, trzeba zmienić sposób, w jaki roz-

mawiamy o pieniądzach. Z dziećmi i przy dzieciach. Najważniejsze 

to mówić o finansach bez emocji. Nie nadawać im wielkiej roli. Nie 

sugerować, że nas uszczęśliwią. Zamiast: „Nie kupię ci tej zabawki, 

bo nie mam pieniędzy”, lepiej powiedzieć: „Nie kupię ci tej zabawki, 

bo masz ich dużo”. Nie unikać tematu finansów, bo to wcale nie 

uchroni dzieci przed materializmem. Lepiej uczyć instrumental-

nego podejścia do pieniędzy. Mówić: „Jeśli chcesz mieć większą 

zabawkę, zaplanujemy, jak możesz na nią zaoszczędzić”, zamiast 

„Jeśli będziesz oszczędzać, będziesz super i kupisz sobie wszystko, 

co chcesz”. 
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Żyjemy w czasach głębokiej dewaluacji słów. Zewsząd otacza  
nas ocean bezużytecznej paplaniny. Nieważne i nic nie znaczące 
słowa płyną z tysięcy reklam i portali społecznościowych. 
Powszechny dostęp do Internetu spowodował, że wiele osób 
odczuwa niepohamowaną potrzebę informowania całe-
go świata o najbardziej błahych wydarzeniach ze swojego życia, 
jak wypicie kawy, jazda pociągiem czy nawet wizyta w łazience.
Uradowani tą możliwością nieskrępowanego wyrażania siebie 
i komunikacją na wielką skalę, zatraciliśmy gdzieś po drodze 
powściągliwość, uważność i świadomość wagi słów, a tym 
samym odpowiedzialność za nie.
Zdaniem aktorki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej 
za mało mamy dzisiaj kontaktu z poezją, ponieważ gdyby 
było go więcej, może mielibyśmy lepszy gust w doborze wła-
snych słów, bowiem piękno poezji impregnuje na bylejakość 
i gonitwę przekazu słownego.
Im więcej słów wypowiadamy, tym bardziej rośnie w cenę 
wartość prawdziwej rozmowy, czyli takiego spotkania, w któ-
rym możemy z namysłem i bezpiecznie wyrażać swoje myśli, 
a sami z uwagą wysłuchać myśli naszego rozmówcy. Samo ar-
tykułowanie słów, choćby w najbardziej doborowym towarzy-
stwie i na najbardziej ważkie tematy, nie oznacza jeszcze, że 
mamy do czynienia z prawdziwą rozmową. Ta zawsze jest pew-
nego rodzaju wzajemnym intymnym otwarciem na drugą oso-
bę. O jakości rozmowy nie świadczą jej walory intelektualne, 

ale poziom skupienia, empatii i chęć zrozumienia słuchanych 
wypowiedzi. Dlatego komunikowanie przemyśleń czy ważnych 
prywatnych wydarzeń na Twitterze bądź Instagramie, jest jak 
wyjście na środek najbardziej ludnego i gwarnego bazaru, by 
przekrzykując wszechogarniający zgiełk, prosić o uwagę. Na-
wet jeśli ktoś się zatrzyma, po chwili pobiegnie dalej ku innym 
atrakcjom.
A tymczasem, jak zauważył Stephen Hawking, największe 
osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie, a jej najwięk-
sze niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. Ważne, by 
komunikacja była rozmową. Nasze największe marzenia mogą 
stać się rzeczywistością. Z technologią, którą dysponujemy, 
możliwości są nieograniczone. Wszystko, co musimy zrobić, 
to upewnić się, że wciąż rozmawiamy.
Czym zatem powinna charakteryzować się prawdzi-
wa rozmowa?
1. Przede wszystkim uważnym słuchaniem i okazywaniem 
swojemu rozmówcy żywego zainteresowania. Skoncentrujmy 
się na mówiącej do nas osobie i sensie jej wypowiedzi. Nie roz-
glądajmy się wokół, nie okazujmy zniecierpliwienia i nie przery-
wajmy. Bądźmy na tyle skupieni, żeby nasz rozmówca czuł się 
poważnie traktowany. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani czyimś 
zdaniem, lepiej zakończyć rozmowę niż urazić kogoś lekcewa-
żeniem. Nie słuchajmy po to, aby doczekać końca i móc roz-
począć własną opowieść, ale po to, by jak najlepiej zrozumieć 

Tekst: Maja Jaszewska 

Bezcenna wartość 
rozmowy
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naszego rozmówcę. Dlatego nie wahajmy się zadawać pytań, 
jeśli czegoś nie rozumiemy lub mamy wątpliwości.
2. Gdy nie jesteśmy zorientowani w temacie, który poru-
sza nasz rozmówca, nie wstydźmy się wyjawić tego i zadawać 
pytań. Jak mówi stare chińskie przysłowie: Kto nie wie i pyta, 
jest głupcem przez chwilę, kto nie wie i nie pyta, zostaje nim 
całe życie.
3. Rozmowa nie służy temu, aby ustalić, kto ma rację, dla-
tego szermierkę słowną czy ostre filipiki zostawmy na inną 
okazję. Nie ukrywajmy oczywiście swoich opinii, ale starajmy 
się wyrazić je w taki sposób, aby nie dotknąć rozmówcy. Dla-
tego tak ważne jest, abyśmy używali zwrotów: „wydaje mi się”, 
„moje doświadczenie mówi”, „sądzę”, „myślę” – zamiast 
zamykających rozmowę autorytarnych zwrotów: „prawda jest 
taka, że”, „musisz”, „należy”, „trzeba”, „wszyscy tak robią” itp. 
Z tego samego powodu wystrzegajmy się oceniania nasze-
go rozmówcy krzywdzącymi uogólnieniami: „bo ty zawsze” 
lub „bo ty nigdy”.

4. Jedną z najcenniejszych umiejętności w życiu, a tym samym 
i w rozmowie, jest umiejętność przyznania się do błędu. 
Jeśli potrafimy dostrzec swoją pomyłkę czy nieodpowiednie 
zachowanie i w jasny sposób się z tego wycofać, wzrasta tym 
samym nasza wiarygodność.
5. Fiodor Dostojewski był zdania, że mówienie ludziom miłych 
słów jest czymś wyjątkowo przyjemnym. Tymczasem miewamy 
z tym sporo problemów. Nie tylko skąpimy bezinteresownych 
słów uznania, podziwu czy szczerej sympatii, ale też mamy 
trudności z przyjęciem takiej atencji. Ileż to razy odrucho-
wo deprecjonujemy czy wręcz negujemy coś, za co rozmów-
ca nas chwali, jakbyśmy czuli się niegodni docenienia. Bądźmy 
zatem hojni w wypowiadaniu miłych słów i z wdzięcznością je 
przyjmujmy. Nauczmy się mówić – „dziękuję, miło mi to sły-
szeć”, „cieszę się, że ci się to podoba”, „dziękuję ci za dobre 
słowa, dodają mi one energii do dalszego działania”. Nie 
traktujmy miłych słów jak zaciągniętego długu. Traktujmy 
naszego rozmówcę tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
6. Starajmy się, aby nasze komunikaty słowne były jasne 
i precyzyjne. Trzymajmy się wątku, nie nadużywajmy dy-
gresji i nie skaczmy z tematu na temat. Mówmy rzeczowo, 
bez zbyt długich zdań i wielokrotnych powtórzeń. Trzymajmy 
się faktów i przedstawiajmy je jako spójną całość. W przeciw-
nym razie zamiast klarownej wypowiedzi powstanie chaos, 
do którego nie sposób się będzie ustosunkować. Szanujmy 
czas i uwagę naszego słuchacza. Nie jest on po to, żebyśmy 
mogli się wygadać i wyrzucić z siebie wszystko, co tylko nam 
ślina na język przyniesie. Pamiętajmy o tym, że posługując się 
uogólnieniami, dojdziemy jedynie do banalnych podsumowań 
nic nie wnoszących do rozmowy.
7. Słuchając opowieści naszego rozmówcy, starajmy się nie 
zestawiać wszystkiego ze swoimi doświadczeniami. Wyda-
rzenia bywają pozornie podobne, ale zasadniczo różnią się 
niuansami szczegółów, emocjami przeżywających i niepowta-

rzalnością doświadczeń życiowych. Dlatego tak naprawdę 
nigdy nie wiemy, co i jak ktoś przeżywa, choćby doświadczał 
pozornie powszechnych sytuacji. Każdy z nas potrzebuje 
czuć się kimś wyjątkowym, kiedy dzieli się ważną dla siebie 
opowieścią. Dlatego uważajmy z reakcjami typu – „znam to”, 
„u mnie było tak samo”, „ja też to przeżyłam”, „zawsze tak 
jest” – odbierają one unikalność doświadczeń i odczuć nasze-
go rozmówcy. Nawet jeśli doświadczyliśmy czegoś bardzo po-
dobnego, nie ma potrzeby, żebyśmy w odpowiedzi na czyjąś 
opowieść, natychmiast o tym opowiadali. Istnieje bowiem 
ryzyko, że zamiast autentycznej rozmowy pojawi się coś 
na kształt licytacji, co do rangi doświadczenia. Niestety, takie 
sytuacje często mają miejsce, kiedy ludzie opowiadają sobie 
o ciężkich przejściach związanych z chorobą. Pojawia się wów-
czas pokusa, aby w odpowiedzi przedstawić jeszcze bardziej 
dramatyczny przebieg własnych doświadczeń. Podobnie czy-
nią nieraz kobiety, wspominając swoje porody. Powstrzymajmy 
się od takiego porównywania, niczemu dobremu ono nie służy.

8. Starajmy się nie oceniać, zanim nie upewnimy się, że 
naprawdę dobrze zrozumieliśmy intencję i opowieść nasze-
go rozmówcy. Jeśli nie spotyka się ona z naszą aprobatą, moż-
na zapytać – „czy chcesz znać moją opinię na ten temat, czy 
tylko dzielisz się swoimi myślami?”. Przedwczesną, pochopną 
i radykalną oceną tego, co mówi nasz rozmówca, możemy 
zniechęcić go do dalszych rozmów i do siebie. Pomimo swojej 
ulotności słowa potrafią głęboko zranić i nie sposób ich potem 
odwołać. Te raniące bardzo głęboko tkwią w pamięci. Jak na-
pisał Aleksander Fredro: „Nim się odezwiesz, pomyśl pierwej 
nieco, bo często słowa, jakby z worka lecą”. Jeśli chlapniemy 
coś nieopatrznie i widzimy, że nasz rozmówca czuje się do-
tknięty, nie udawajmy, że nic się nie stało, nie zagadujmy. 
To bardzo szkodliwa dla relacji strategia. W takim przypad-
ku od razu zapytajmy, czy powiedzieliśmy coś niestosownego, 
a jeśli tak się okaże, szczerze przeprośmy.
9. Nie przerywajmy, dajmy się rozmówcy wypowiedzieć 
do końca. Przecież własne zdanie już znamy i artykułowanie 
go nie powinno być dla nas szczególnie ciekawe. Nie znamy 
natomiast zdania rozmówcy, jego bądźmy ciekawi.
10. Obdarowując swojego rozmówcę uwagą, szacunkiem 
i gotowością zrozumienia, oczekujmy tego samego dla siebie. 
Jeśli ktoś nie traktuje nas i naszych słów poważnie, war-
to rozważyć, czy jest sens z nim rozmawiać. Unikajmy wam-
pirów energetycznych, które zrzucają na nas swoje problemy 
i złe emocje, a tak naprawdę nie są zainteresowane naszym 
zdaniem, nie korzystają z dobrych rad i wsparcia. Tego rodza-
ju osoby umęczą nas litanią swoich realnych i wyimaginowa-
nych krzywd, różnego rodzaju bolączek i pretensji do świata, 
po czym pobiegną dalej pełne werwy szukać kolejnej ofiary, 
a my zostaniemy skołowani i pozbawieni energii. Ucinajmy 
takie relacje natychmiast, bo nie mają one nic wspólnego z roz-
mową i są szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego.

Jeśli potrafimy dostrzec swoją pomyłkę czy nieodpowiednie zachowanie 
i w jasny sposób się z tego wycofać, wzrasta tym samym nasza wiarygodność.
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11. Zastanów się, co chcesz powiedzieć i w jakim celu, bo jak 
napisał Zbigniew Herbert – „mówienie bez myślenia jest jak 
strzelanie bez celowania”. 
12. Bywa, że pojawia się przed nami wyzwanie przeprowa-
dzenia trudnej rozmowy. Postarajmy się wtedy trzymać nerwy 
na wodzy i nie dać ponieść się złym emocjom. Pamiętajmy 
o celu naszej rozmowy. Wypowiadajmy nasze zarzuty, preten-
sje czy niezgodę na coś, nie obrażając rozmówcy. Nie bądźmy 
złośliwi i powstrzymajmy się od ironicznych komentarzy, ale 
mówmy wprost i jasno, co nas uwiera. Jeśli chcemy przekazać 
krytyczne uwagi, zróbmy to bez świadków i nigdy nie porów-
nujmy naszego rozmówcy do kogoś, kogo nie lubi i nie ceni. 
Nie powtarzajmy wielokrotnie zarzutów – przedstawmy je 
raz i to w formie konkretnych faktów, a nie deprecjonujących 
uogólnień. Powiedzmy więc raczej – „denerwuje mnie, kiedy 
przychodzisz spóźniona na nasze spotkania”, zamiast – „ jesteś 
niepoważna, nie można na ciebie liczyć”. Pamiętajmy też o tym, 
że tylko ten, kto chwali często i szczerze, będzie wysłuchany, 
kiedy krytykuje.
13. Przyjmowanie w trakcie rozmowy słów krytyki pod swoim 
adresem jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w kontaktach 

z ludźmi. Przede wszystkim wysłuchajmy do końca zarzu-
tów i nie przerywajmy rozmówcy. I chociaż jest to trudne, nie 
odwracajmy wzroku, nie wzruszajmy ramionami, nie zaprze-
czajmy i nie bagatelizujmy zarzutów. Nie deprecjonujmy ich 
wagi, zarzucając krytykującej osobie przesadę lub nadmierną 
wrażliwość. Panujmy nad mimiką i nie róbmy obrażonych 
min. Nie odpowiadajmy krytyką na krytykę. Zamiast odwe-
tu wysłuchajmy opinii i przez chwilę powstrzymajmy się od 
reakcji. Na ile tylko się da, spokojnie rozważmy zasadność 
zarzutów i przyjrzyjmy się trudnym emocjom, które w nas bu-
dzą. Jeśli jesteśmy wzburzeni tym, co usłyszeliśmy, poprośmy 
o czas do namysłu i na spokojnie przemyślmy odpowiedź. 
Nasza impulsywna reakcja nie przysłuży się dobrym relacjom. 
Nie pozwólmy jednak, aby krytykowano nasze zachowanie 
w sposób napastliwy czy raniący. Jeśli ktoś zwraca się do nas 
złośliwym tonem, krytykuje nas jako osobę, a nie nasze zacho-
wanie, przerwijmy rozmowę stanowczo i zapowiedzmy goto-
wość do wysłuchania zarzutów przedstawionych grzecznie 
i taktownie.
14. Plagą naszych czasów jest uwiązanie do telefonu. Starajmy 
się wyłączać go i chować na czas rozmów. Oczywiście nie 
zawsze jest to możliwe, ale przyznajmy szczerze, że sytuacji, 

w których musimy być pod telefonem, jest tak naprawdę nie-
wiele. Zerkanie co chwila na telefon w trakcie rozmowy jest 
deprymujące i zwyczajnie niegrzeczne.
Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii związanej 
z komunikacją werbalną. Zdaniem specjalistów istnieje pew-
na różnica w stylu komunikacji kobiet i mężczyzn, która cza-
sami generuje poczucie wzajemnego niezrozumienia, a stąd 
prosta droga do konfliktu.
Dla kobiet w prowadzeniu rozmowy równie ważny, jak 
element słuchania, jest element mówienia. Ma tu miejsce 
pewnego rodzaju wymiana – dzielę się z tobą intymną 
opowieścią i jestem gotowa wysłuchać twojej. U mężczyzn 
ta zasada nie obowiązuje. Słuchając, nie czują się zachęceni czy 
zobligowani do podzielenia się swoją opowieścią.
Kolejna różnica polega na tym, że kobietom łatwiej jest utrzy-
mać w trakcie rozmowy kontakt wzrokowy, co upewnia je we 
wzajemnym aktywnym słuchaniu. Wzmacniają go też wtręta-
mi typu: „aha”, „no tak”, „ojej”, „rozumiem” czy „mhm”. Brak 
tych elementów i słuchanie w pełnym milczeniu dla wielu ko-
biet oznacza brak relacji emocjonalnej. Kobiety posługują się 
tymi zasadami intuicyjnie, na tej samej zasadzie wchodzą sobie 

w słowo, żeby dokończyć za rozmówcę wypowiedź. Znamio-
nuje to najwyższy wyraz skupienia i porozumienia. Tymczasem 
dla wielu mężczyzn taki dwugłos oznacza przerywanie i brak 
skupienia.
Inną istotną różnicą jest to, że wypowiedzi kobiet znacznie czę-
ściej bywają formą autoekspresji i zawierają wiele subiektyw-
nych elementów emocjonalnych, natomiast mężczyźni mają 
tendencję, aby nawet osobiste treści wypowiadać jak obiek- 
tywne sądy. To często prowadzi do nieporozumień. Warto więc 
mieć świadomość tych różnic, a nawet spróbować przyswoić 
sobie chociaż niektóre elementy odmiennego stylu rozmowy, 
tak aby w sposobnej chwili móc z niech skorzystać.
Rozważając istotę dobrej rozmowy, warto przywołać jedne-
go z najwybitniejszych filozofów dialogu Martina Bubera, 
który mówił, że „spotkanie jest mostem łączącym brzegi, ale 
jednocześnie je rozdzielającym, a człowiek posiada wrodzoną 
zdolność do przemieszczania się po tym moście, aby bezinte-
resownie spotkać się z drugą osobą”.
Niech zatem nasze rozmowy będą jak mosty, dzięki którym 
możemy wzajemnie się gościć w naszych życiowych prze-
strzeniach z wzajemnym poszanowaniem i zainteresowaniem. 
I niech ta gościna sprawia nam jak najwięcej radości. •

Dla kobiet w prowadzeniu rozmowy równie ważny, jak element słuchania, jest 
element mówienia. Ma tu miejsce pewnego rodzaju wymiana – dzielę się z tobą 
intymną opowieścią i jestem gotowa wysłuchać twojej. 

„Spotkanie jest mostem łączącym brzegi, ale jednocześnie je rozdzielającym, 
a człowiek posiada wrodzoną zdolność do przemieszczania się po tym moście, 
aby bezinteresownie spotkać się z drugą osobą”

Martin Buber
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Ewa Pągowska: Mamy koniec listopada, a pani dawni wy-
chowankowie, którzy skończyli podstawówkę w czerwcu, 
odwiedzili panią już cztery razy. Niektórzy planują wybrać 
się na wycieczkę, którą organizuje pani dla nowej klasy. 
Jak się buduje taką więź?
Monika Wujek: Trudno mi znaleźć jedną odpowiedź 
na to pytanie. Mogę tylko powiedzieć, że ja też czuję się 
z nimi bardzo związana. Wiem, że w nowych środowiskach bar-
dzo dobrze sobie radzą, ale może czasem czegoś im jednak 
brakuje i wtedy wracają do tego, co bezpieczne i znane. Może 
to sentyment, a może potrzeba rozmowy, bo przez te lata czę-
sto przychodzili do mnie w czasie przerw, do sali, w której pro-
wadzę zajęcia z integracji sensorycznej. Czasem chcieli zjeść 
obiad w spokoju – gdy w stołówce było za głośno, poleżeć 
na materacu – gdy potrzebowali się wyciszyć, czy poszaleć 
z piłkami – gdy chcieli odreagować. Czasem umawiali się tutaj, 
by porozmawiać ze sobą, a czasem ze mną. To nie zawsze były 
bardzo poważne tematy, chociaż zdarzało się też, że mówi-
li o kłopotach w relacjach z innymi czy o tym, że się zakochali, 
ale to już głównie dziewczyny. Bywało tak, że kiedy widziałam 
jakiś problem, sama ich tu zapraszałam.
EP: Dorosłym trudno namówić nastolatki na rozmowę, 
a tym bardziej na zwierzenia. Jak pani to robiła?
MW: Wiedziały, że zostaną wysłuchane, ale nie ocenione. 
To chyba było najważniejsze. Może potrafiłam mówić ich 
językiem. Na pewno pomagało poczucie humoru. Poza tym 
rzeczywiście interesowałam się ich sprawami – tym, cze-
go słuchają, w co grają. Było mi o tyle łatwiej, że mam córkę, 
która jest od nich tylko o rok starsza. Jeśli czegoś nie wiedzia-
łam, nie znałam, prosiłam, żeby mi o tym opowiedzieli, wytłu-
maczyli. To była klasa bardzo zróżnicowana, więc naprawdę 
każde dziecko wymagało trochę innego podejścia. Uczniowie 
pochodzili z różnych środowisk. Część miała orzeczenia, 
bo to była klasa integracyjna. Wielu uczniów, jako dzieci z po-
gotowia opiekuńczego, miało za sobą trudne doświadczenia. 
I przyznaję – nie do wszystkich od razu udało mi się dotrzeć. 
Z uczennicą, która doszła do nas w ósmej klasie, lepszą relację 
pomogła mi zbudować pani pedagog. Usiadłyśmy we trzy. 
Ja i moja nowa uczennica powiedziałyśmy sobie szczerze, 
co nam przeszkadza. W mojej klasie wypracowaliśmy sobie 
przez lata pewien sposób komunikacji, mówiliśmy o wielu rze-
czach otwarcie, na forum, czasem żartowaliśmy. Okazało się, 
że z różnych powodów tej dziewczynce to nie odpowiada. Mu-
siałam to uszanować i zmienić swój sposób komunikowania się. 
Lepiej ją też zrozumiałam, gdy poznałam jej sytuację.

EP: No właśnie. Podobno potrafi pani przyznać się 
do błędu.
MW: Potrafię.
EP: Bycie wychowawczynią i nauczycielem wspomagają-
cym w klasie integracyjnej nie jest łatwe. Słyszałam, że 
wielu nauczycieli stara się za wszelką cenę unikać takich 
klas.
MW: Wiem, że rodzice się ich boją. Czasem nie chcą pójść 
do poradni psychologiczno-pedagogicznej, by zdiagnozować 
dziecko, nawet jeśli podejrzewają, że może mieć jakieś zabu-
rzenie. Zapisują je do „zwykłej” klasy, w której jest tylko jeden 
nauczyciel – ten prowadzący lekcję. Tracą na tym wszyscy, 
bo dochodzi do bardzo trudnych sytuacji, czasem zagrażają-
cych bezpieczeństwu. Natomiast w klasie integracyjnej jest 
jeszcze nauczyciel wspomagający. Dziecko z orzeczeniem 
otrzymuje więc dodatkową pomoc. 
EP: Podobno bywa i tak, że rodzice nie idą z dzieckiem 
do psychologa, nie starają się o orzeczenie, tylko właśnie 
zapisują je do klasy integracyjnej, bo wiedzą, że tam bę-
dzie dwóch nauczycieli, więc także dodatkowe wsparcie.
MW: To prawda. Potem w klasie integracyjnej, w której może 
być maksymalnie pięcioro uczniów z orzeczeniem jest jeszcze 
czwórka, która takiego orzeczenia wymaga. Trudno nad tym 
zapanować. Klasa integracyjna przynosi wszystkim uczniom 
korzyści tylko wtedy, gdy są odpowiednie proporcje. 
EP: Wiem, że jeśli uczeń chodził indywidualnie do psycho-
loga, pani proponowała, że pójdzie z nim i jego rodzicami, 
by dowiedzieć się, jak go wspierać. 
MW: Tak, bo uważam, że nauczyciel, rodzice, psycholog – 
wszyscy muszą tworzyć jeden front. Wszyscy gramy do jednej 
bramki. Warto poświęcić tę godzinę, żeby potem wszystkim 
było łatwiej. Ja zresztą korzystam z każdej okazji do nauki. 
Tego się nauczyłam jako nastolatka od koleżanki mojej 
mamy, która była nauczycielką i zawsze mi tłumaczyła, jak 
ważne jest ciągłe dokształcanie się. Po studiach magister-
skich, które dawały mi uprawnienia do pracy w przedszkolu, 
od czego zresztą zaczynałam, skończyłam dwa kierunki stu-
diów podyplomowych. Oba na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jeden to „Wspomaganie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, 
drugi „Nauczanie początkowe”. Skończyłam też kurs terapii in-
tegracji sensorycznej, treningu uważności słuchowej Johanse-
na i tutoringu. 
EP: Niektórym swoim uczniom pomagała też pani w nauce 
po lekcjach. Za darmo.

Szkoła? Ja ją naprawdę lubię! 
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na nich jak na swoje dzieci, nie popełniam jakiegoś błędu?”. 
I w czasie, gdy moi wychowankowie zaczynali ósmą klasę, 
miałam wrażenie, że te granice rzeczywiście bardzo się zatarły. 
Popełniłam na pewno jakieś błędy, dzieciaki zaczęły wchodzić 
w okres dojrzewania, przyszło kilkoro nowych uczniów, by-
ło duże napięcie w związku z reformą edukacji i egzaminami. 
Kosztowało mnie to kilka trudnych rozmów, także z rodzicami, 
zanim ostatecznie udało się wszystko wyprostować. Mieliśmy 
wcześniej wypracowanych wiele zasad, które pewnie w tych 
trudnych momentach zaprocentowały. 
EP: Jakie to były zasady?
MW: Na przykład: „Nie musimy się wszyscy lubić, ale musimy 
szanować”. Wiedzieli też, że szczerość zawsze się opłaca. 
Jeśli ktoś przyszedł i przyznał się do winy, ponosił mniejsze 
konsekwencje, niż gdyby kłamał. Bardzo też pilnowałam, by 
jakieś przewinienie nie ciągnęło się za uczniem. Po załatwie-

niu sprawy, zaczynał z czystą kartą. Stawałam też po ich 
stronie, na przykład byłam mediatorem dla ucznia, 

który wszedł w konflikt z nauczycielem, ale nie miał 
złych intencji. Nie potrafił sam tego rozplątać.

EP: Słyszałam też o konflikcie między 
dwójką uczniów, w który wkroczył 
ojciec jednego z nich. Dopadł te-
go drugiego ucznia na szkolnym 
korytarzu i nakrzyczał na niego. 
Pani poprosiła rodziców obu i stanow-
czo przeciwstawiła się takim metodom 
załatwiania sprawy. Wymogła też pa-
ni na tym ojcu, by przeprosił ucznia, 

na którego nakrzyczał.
MW: To prawda. Ten ojciec nie znał całej 

sytuacji. Zadziałał pod wpływem impulsu. 
W dodatku agresywnie. Zaatakował ucznia, 

czyli dziecko. To była sytuacja nierównowagi. 
Powinien przyjść do mnie. 

EP: Teraz mówi się dużo o trudnej sytuacji nauczy-
cieli i wynikającej z tego frustracji. Nie myślała pani o tym, 
żeby rzucić to wszystko?
MW: Wie pani, co mnie naprawdę frustruje? Kiedy czuję się 
najbardziej bezradna? Wtedy, gdy widzę, że dziecko naprawdę 
potrzebuje pomocy psychologa albo psychiatry, ale nie udaje 
mi się namówić rodziców na taką wizytę. A sytuacja zawodo-
wa? Miałam taki moment, kiedy wprowadzano poprzednią 
reformę. Wtedy w szkole pojawiło się naprawdę dużo pro-
blemów. Koleżanka zaproponowała mi dobrze płatną pracę 
w swojej firmie, wahałam się, ale jej nie przyjęłam. I dobrze 
się stało. Oczywiście materialnie nie jest najlepiej, ale sobie 
dorabiam. Całe życie staram się mieć kilka kół ratunkowych, 
czyli dodatkowe prace, które pozwoliłyby mi przeżyć, gdyby 
ktoś nagle mnie zwolnił. W życiu robiłam różne rzeczy – sprzą-
tałam mieszkania, robiłam transkrypcje, byłam opiekunką 
do dzieci. Nie boję się pracy. Wiem, jak to jest jej nie mieć, 
więc jeśli jest, to ją cenię. Teraz mam tak wielu klientów, którzy 
przychodzą do mnie na terapię integracji sensorycznej czy tre-
ning słuchowy Johansena, że właściwie mogłabym poświęcić 
się tylko temu, ale to praca w szkole jest tym, co lubię najbar-
dziej. Wprawdzie pod koniec czerwca mam jej już dość, ale już 
w sierpniu planuję, co w nowym roku zorganizuję dla uczniów.•

MW: No tak, rzeczywiście nie zyskiwałam materialnie, ale 
w inny sposób na pewno. Byłam spokojniejsza. Wiedziałam, 
że dziecko jest przygotowane, uniknie powtarzania klasy, 
sprawiało mi radość, gdy widziałam, że cieszy z dobrej oceny. 
Nasza relacja była lepsza, a współpraca łatwiejsza. Nie wierzę, 
że dzieci mają złe stopnie czy są nieprzygotowane, bo im się 
po prostu nie chce uczyć. Problem zwykle jest głębszy. Może 
czują się pozostawione same sobie, niezrozumiane, czegoś im 
brakuje, coś je przerasta. To tak jak z dziećmi, które nie chcą 
chodzić do szkoły. Na studiach podyplomowych moja profe-
sorka nauczyła mnie, że ta niechęć bardzo często wynika z pro-
blemów w domu. Na przykład dzieci boją się, że jeśli zostawią 
rodziców samych, coś się stanie, dorośli sobie z czymś nie 
poradzą. Teraz to może nie brzmi odkrywczo, ale wtedy, 25 lat 
temu, to było zupełnie nowe podejście. 
EP: Pani znakiem rozpoznawczym są wycieczki, które 
zwykle wymagają od pani większego wysiłku. 
Jeździ pani z dziećmi na swoją działkę 
pod Warszawą, zabiera je pani na wy-
cieczkę do Rzymu i żeby było taniej 
jedzie rejsowym autobusem, nocuje 
z nimi na kempingu i gotuje im 
jedzenie… 
MW: W tym ostatnim akurat po-
magali mi babcia i tata naszych 
uczniów, którzy pojechali razem 
z nami. No i dzieciaki też chodziły 
po zakupy i trochę gotowały. 
Pojechał też z nami nauczyciel 
historii, który był także naszym 
przewodnikiem. Dzieci też się 
przygotowały – każde musiało wcze-
śniej zebrać informacje o wybranym 
zabytku i przedstawić je potem rówie-
śnikom. Wszystko rzeczywiście po to, 
żeby wycieczka była jak najtańsza. Wśród moich 
uczniów byli tacy, którzy jeszcze nie raz pojadą z ro-
dzicami w różne części świata, i tacy, którzy pewnie nie będą 
mieć takiej możliwości, więc tę wycieczkę konstruowałam, nie 
ukrywam, głównie z myślą o tych drugich.
EP: Nie ograniczaliście się jednak tylko do zwiedzania. 
To nie był superintensywny wyjazd typu „100 zabyt-
ków w trzy dni”.
MW: Wierzę, że lepiej zwiedzić cztery rzeczy dobrze niż 
dziesięć byle jak. Ja zresztą wcześniej rozmawiałam z dzieć-
mi o tym, co chcą zobaczyć, na czym im zależy, jak chcieliby 
spędzić czas. Zawsze, kiedy coś planuję, zadaję sobie pytanie: 
Czy to jest na pewno ich potrzeba, a nie moja?. Czasem więc 
spędzaliśmy pół dnia na basenie, który był na kempingu. 
EP: Widziałam nagranie, na którym razem z nimi skacze 
pani do wody i szaleje w basenie.
MW: Tak, zwykle we wszystkim uczestniczę – czy jesteśmy 
na basenie, czy na ściance wspinaczkowej, czy na trampoli-
nach. I przyznam, że sprawia mi to ogromną radość. 
EP: Nie spotkała się pani nigdy z zarzutem, że może nie 
utrzymuje pani odpowiedniego dystansu?
MW: Nie, ale zastanawiałam się nad tym. Czasem pytałam 
inne nauczycielki: „Powiedzcie mi, czy ja za bardzo nie patrzę 

Monika Wujek jest nauczycielką z 30-letnim stażem, pracuje w jednej 
z warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi.  
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Endometrioza, 
czyli lekceważona dolegliwość 
coraz młodszych dziewcząt

Tekst: Agnieszka Łodzińska 

Ileż to razy dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta słyszała od 
matki, od lekarza – „masz okres? Musi boleć”. Albo – „jak 
urodzisz, to już tak cię nie będzie bolało”. Ginekolodzy bądź 
interniści zalecali dziewczętom podczas miesiączki zażywać 
nawet bardzo mocne środki przeciwbólowe. Ja sama miałam 
koleżanki, które pierwszy dzień menstruacji spędzały w łóżku, 
bo po pierwsze ból, mimo zażycia bardzo mocnych leków, 
był nie do zniesienia, po drugie zaś – krwawienie tak obfite, 
że, zwłaszcza w szkole, zwłaszcza kilka dekad temu, kiedy 
środki higieniczne były w Polsce bardzo prymitywne – nie 
czuły się te dziewczyny komfortowo.
Współcześnie, w szczególności lekarze wykształceni kilka-
dziesiąt lat temu nie widzą w bolesnych miesiączkach ni-
czego niepokojącego. Dlatego endometrioza – bo o tej 
dolegliwości coraz częściej dziś spotykanej chcę napisać – jest 
diagnozowana późno i w zaawansowanym stadium. A, nieste-
ty, jest ona jedną z najczęstszych dziś przyczyn niepłodności.
Czymże zatem jest endometrioza? Wyjaśnienia zacząć 
wypada od zdefiniowania, co to jest endometrium. Jest 
to po prostu błona śluzowa macicy, której grubość, z powo-
du obecności wrażliwych na hormony receptorów, ulega zmia- 
nom wraz z przebiegiem cyklu miesiączkowego. Błona ta skła-
da się z dwóch warstw – podstawnej i czynnościowej – i to właśnie 
ta druga jest wrażliwa na hormony i w trakcie cyklu miesiączko-
wego zmienia swoją grubość, by, jeśli nie dojdzie do zapłod-
nienia, złuszczyć się, czego objawem jest właśnie miesiączka.  
Endometrioza natomiast jest chorobą, w której komórki en-
dometrium z nie do końca wyjaśnionych przyczyn pojawiają 
się i zagnieżdżają poza jamą. Mogą być zlokalizowane 
na takich na przykład narządach jak jajowody, jajniki, więza-
dła maciczne, pęcherz moczowy, odbytnica, jelito cienkie, 

a nawet przemieszczać się poza miednicę małą i rozrastać 
w płucach, oskrzelach bądź tarczycy. Ponieważ są to takie 
same komórki endometrium, jakie znajdują się w macicy, pod-
legają identycznym cyklicznym wpływom hormonalnym, 
reagując krwawieniem i tworząc guzki, torbiele i zrosty, wy-
wołując krwawienia, dysfunkcje narządowe i zespoły bólowe. 
Na endometriozę cierpi 7-10% kobiet w wieku rozrodczym, 
czyli w wieku 20-40 lat, przy czym coraz częściej 
diagnozuje się tę chorobę u coraz młodszych dziewczynek. 
Mimo postępu nauki przyczyna endometriozy wciąż nie 
jest jednoznacznie ustalona. Wielu zwolenników wciąż 
mają teorie z początku XX wieku, mówiące o wstecznym 
przepływie podczas menstruacji fragmentów endometrium  
przez jajowody i wszczepianie się ich 
na narządy wewnątrz jamy otrzewnowej (teoria Simpsona) 
oraz transformacji w endometrialne gruczoły innych komórek 
na skutek działania substancji wydzielanych przez endometrium 
(teoria Mayera). Współcześnie zwraca się uwagę na rodzinne 
występowanie tej dolegliwości (teoria genetyczna) związane 
z zaburzeniami w układzie immunologicznym na poziomie 
komórkowym i hormonalnym. Endometrioza jest jednym 
z częstszych powodów niepłodności – aż 50-70% kobiet 
cierpiących na niepłodność jest chorych na endometriozę.
Endometriozę w zależności od stopnia zaawansowania leczy 
się terapią skojarzoną: operacyjnym laparoskopowym usu-
waniem ognisk endometrialnych oraz terapią hormonalną. 
W tej terapii niesamowicie pomocna, choć oczywiście nie 
poparta naukowymi badaniami, a jedynie doświadczeniem 
i relacjami kobiet ją stosujących, jest dieta.
W internecie, na stronach poradni specjalizujących się 
w leczeniu endometriozy można znaleźć wiele różnych 
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ryzyka wystąpienia endometriozy. A obecność w diecie dużych ilości wołowiny, 
wieprzowiny – zwłaszcza wędlin – podnosiło to ryzyko o 80 do 100%. 
Doktor van Hulst, specjalistka ziołolecznictwa chińskiego i akupunktury, twier-
dzi, że kobieta cierpiąca na endometriozę może jeść tygodniowo nie więcej niż 
300g ryb i 300g mięsa (mówimy tu o surowym produkcie) w jednorazowych 
porcjach 75-100g (surowego produktu).
Stosowanie diety na pewno nie wyleczy z endometriozy, może natomiast 
zmniejszyć nieprzyjemne objawy i zatrzymać postęp choroby. Wśród moich 
bliskich znam dwie osoby, które zmieniwszy nawyki żywieniowe, przede 
wszystkim ograniczając lub wręcz eliminując z diety białko zwierzęce, czują się 
dużo lepiej, a ich choroba się nie nasila. Oczywiście, jak ze wszystkim, zmie-
niając dietę, warto to robić stopniowo, dając sobie (i swojemu organizmowi) 
czas na przywyknięcie do nowości. Zwyczaje żywieniowe tworzymy 
przez dziesięciolecia, ogromny wpływ na nie ma nasze otoczenie oraz rodzina, 
w której dorastamy. Nie da się ich zmienić jednym posunięciem. Najłatwiej 
wytrwać w stosowaniu diety, jeśli wprowadza się ją stopniowo. Pomocne 
będzie prowadzenie notatek, planowanie, co będzie się jadło – z jakich 
produktów i jakie potrawy. Warto także dokumentować reakcje na nowe 
produkty. Poprawa samopoczucia pomoże we wprowadzeniu zmian. Obserwuj 
swoje ciało, biorąc także pod uwagę cykl miesiączkowy. Doktor van Hulst 
rekomenduje stosowanie się do takich zaleceń:
• tydzień menstruacji oraz tydzień po niej (pierwszy i drugi tydzień cyklu): 
codziennie spożywaj porcję mięsa, ryby lub jajko. Porcje te mogą być nie-
co większe, np. 125 gramów mięsa i 175 gramów ryby;
• trzeci tydzień cyklu: jedz 2-3 razy tygodniowo maksymalnie 75-100 gra-
mów mięsa i maksymalnie 300 gramów ryby (jednorazowo maksymalnie 100 
gramów);
• czwarty tydzień: jest to tydzień przed menstruacją; spożywaj maksymalnie 
2 razy tygodniowo 75 gramów mięsa lub 100 gramów ryby. Z jajka lepiej wów-
czas zrezygnować.
Pamiętaj przy tym, że całkowita perfekcja jest nieosiągalna.

Poniżej kilka przepisów rekomendowanych przez doktor van Hulst sporzą-
dzonych z zachowaniem chińskiej reguły pięciu przemian (elementów / sma-
ków) dotyczącej żywienia. Oznacza to, że dany przepis jest skomponowany 
z zachowaniem równowagi między nimi, co zapewnia optymalne trawienie. 
Składniki zastosowane w każdym przepisie zostały posegregowane pod ką-
tem przynależności do każdego z pięciu elementów:
• kwaśny, element drzewa;
• gorzki, element ognia;
• słodki, element ziemi;
• ostry, element metalu;
• słony, element wody.
Doktor van Hulst podczas tworzenia przepisów szukała składników, które 
zmniejszają ból menstruacyjny i wzmacniają energię i krew.

ZUPA Z SOCZEWICY Z SZAŁWIĄ
Przygotowanie: 45 minut
Porcja wystarczająca dla 4 osób
Składniki:
250 g soczewicy (element wody)
2 x 1 litr wody (element wody)
1 cebula, drobno posiekana (element metalu)
2 duże marchewki pokrojone w plasterki (element ziemi)
1 pełna łyżeczka suszonej szałwii (element ognia)
3 listki laurowe (element metalu)
400 g świeżych pomidorów obranych ze skórki lub 250 g pomidorów z pusz-
ki (element drzewa)
sól do smaku (element wody)
pieprz do smaku (element metalu)
opcjonalnie trochę oliwy z oliwek (element ziemi)

zaleceń dietetycznych. Łączy je jednak 
wiele wspólnych cech. Przede wszystkim 
kobieta chora na endometriozę powin-
na zmienić swoje przyzwyczajenia żywieniowe 
i staranniej przyglądać się temu, co je. War-
to, by wykluczyła ze swojej diety produkty 
wysoko przetworzone, konserwowane, 
z długim terminem przydatności do spożycia, 
wszelkiego rodzaju dania gotowe typu fast 
food. Powinna ograniczyć cukry, czerwone 
mięso i inne odzwierzęce produkty biał-
kowe. Cierpiąca na endometriozę kobie-
ta powinna przestawić się na warzywa i owoce 
oraz rośliny strączkowe – jako źródło białka. 
Te produkty są także bogatym źródłem 
witamin, minerałów oraz stymulującego pracę 
jelit i  obniżającego indeks glikemiczny       
spożywanych potraw błonnika. Wszechobecne 
w polskiej diecie ziemniaki warto zastąpić 
kaszami i quinoą (komosą ryżową). Holen-
derska ginekolog i dietetyk dr Stephanie 
van Hulst zaleca także wyeliminowanie 
z diety pszenicy i glutenu, jednak włoscy 
lekarze, którzy niedawno przepytali 1000 
kobiet (500 ze zdiagnozowaną endometriozą 
i 500 bez) o nawyki żywieniowe i częstość 
spożywania określonych grup produktów, 
nie stwierdzili zależności między 
zachorowaniem na endometriozę a jedzeniem 
produktów mlecznych i zbożowych. Natomiast 
częste jedzenie zielonych warzyw i świeżych 
owoców korelowało z 40% spadkiem 
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Przygotowanie:
Zagotuj 1 litr wody. Opłucz dokładnie na sicie soczewicę. 
Wrzuć ją do wrzątku, zagotuj i gotuj przez 10 minut bez po-
krywki. Tymczasem zagotuj kolejny litr wody. Wskutek goto-
wania bez pokrywki na powierzchni soczewicy pojawia się 
warstwa szumowin. Są one szkodliwe dla procesu trawie-
nia i powodują powstawanie gazów. Dlatego zdejmij garnek 
z ognia i powtórnie opłucz dokładnie soczewicę na sicie. Za-
gotuj ją następnie z kolejnym litrze wrzątku. Dodaj posiekaną 
marchew, cebulę, szałwię i listek laurowy. Dodaj (obrane ze 
skórki) pomidory. Gotuj soczewicę ok. 20-30 minut na małym 
ogniu pod przykryciem, aż stanie się miękka. Wyjmij z garn-
ka listek laurowy, dodaj pieprz i sól do smaku.
Sposób podawania:
Tak jak w wypadku prawie wszystkich zup, ta również zwykle 
najlepiej smakuje następnego dnia! Może stanowić pełny 
posiłek albo ciepły lunch, zastępując tradycyjne kanapki. Jest 
dobrą alternatywą, zwłaszcza dla kobiet, którym trudno wy-
starczająco urozmaicić ten posiłek.
Wariacje:
Jeśli nie jadasz pomidorów, możesz również przyrzą-
dzić tę zupę z odrobiną soku cytrynowego lub z natką 
pietruszki. Dzięki substancjom rozkładającym białka (enzymy 
proteolityczne) sok cytrynowy wspomaga trawienie białek 
roślinnych. Natka pietruszki również wspomaga trawienie. 
Sól można zastąpić połową łodygi alg, najlepiej kombu. 
Algi wspomagają trawienie zawartego w soczewicy białka, 
a poza tym zawierają bardzo dużo wapnia. Kobiety cierpiące 
na endometriozę są czasem leczone hormonalnie, aby 
farmakologicznie wywołać u nich menopauzę. Kurację 
hormonalną stosuje się również jako przygotowanie do 
procedury in vitro. Mają one wtedy większe zapo-
trzebowanie na wapń, zatem algi są dla nich bar-
dzo wskazane, ponieważ zapobiegają odwapnieniu kości. 
W myśl chińskiej nauki o żywieniu kombu stosuje się także 
w celu zmniejszenia torbieli (endometrialnych).
Kiedy spożywać:
• we wszystkich fazach cyklu;
• jeśli masz wzmożony apetyt i chętnie podja-
dasz między posiłkami, co może być spowodowane 
kuracją hormonalną bądź fazą cyklu przed menstruacją. 
Ta zupa jest bardzo pożywna, a dzięki białkom roślinnym 
i dużej zawartości błonnika zmniejsza ochotę na przegryzki;
• jeśli tracisz dużo krwi podczas menstruacji. Dzięki zawar-
temu w soczewicy żelazu i witaminie B krew zostaje lepiej 
odbudowana;
• jeśli masz problemy z wypróżnieniem (np. przed menstru-
acją), po zjedzeniu tej zupy odczujesz poprawę;
• jeśli planujesz zajść w ciążę, masz więc zwiększone zapo-
trzebowanie na naturalne źródła kwasu foliowego.
Przeciwwskazania:
• w okresie menstruacji i owulacji, jeśli cierpisz wówczas 
na bóle brzucha lub zaburzenia jelitowe. Spróbuj tej zupy 
tydzień później.
• jeśli cierpisz na poważne wzdęcia.
Objaśnienie:
Chińska nauka o żywieniu
Według chińskiej nauki o żywieniu soczewica uważana jest 
za istotny element wzmacniający Qi nerek. Kobiety cierpiące 
na endometriozę zawsze mają niedobór Qi nerek (pogląd 
zaczerpnięty z tradycyjnej chińskiej nauki o żywieniu). Jedząc tę 

zupę, podnosisz ją. Szałwia jest stosowana w ziołolecznictwie 
chińskim przy dolegliwościach bólowych spowodowanych 
skrzepami w krwi menstruacyjnej i w przypadku występowania   
torbieli endometrialnych.
Zachodnia nauka o żywieniu
Soczewica jest bogata w białko. Zawiera dużo kwasu folio-
wego, różne witaminy z grupy B, a ponadto fosfor, miedź, 
mangan, magnez oraz żelazo.
Kurczak w rozmarynie
Czas przyrządzania: 20 minut. Minimalny czas marynowa-
nia wynosi 2 godziny, lecz najlepiej marynować go przez całą 
noc lub nawet dłużej. 
Porcja wystarczająca dla 4 osób
Składniki:
400 g filetów z kurczaka lub indyka pokrojonych w kostkę 
o boku ok. 4 cm (element drzewa)
4 gałązki świeżego rozmarynu (element ognia)
3 łyżki oliwy z oliwek lub oleju ryżowego (element ziemi)
½ łyżeczki (świeżo) zmielonego czarnego pieprzu (element 
metalu)
3 łyżeczki soli (element wody)
Przygotowanie:
Rozdrobnij listki rozmarynu i wymieszaj je z oliwą, czarnym 
pieprzem i solą, aby uzyskać marynatę. Wymieszaj z nią 
mięso i wstaw na co najmniej 2 godziny do lodówki. Wyjmij 
z lodówki przynajmniej pół godziny przed przygotowywa-
niem, aby potrawa ogrzała się do temperatury pokojowej. 
Jeśli mięso jest zbyt zimne, przyrumienia się niejednolicie. 
Rozgrzej patelnię o grubym dnie, jeśli była wilgotna, przypilnuj 
odparowania wody, bowiem marynata zawiera oliwę i będzie 
pryskać. Podsmaż mięso z marynatą mniej więcej 5 minut 
z każdej strony, aż się zarumieni.
Sposób podawania:
Bardzo smaczne z (białym) ryżem, warzywami gotowany-
mi na parze i ogórkiem przyrządzonym na kwaśno.
Wariacje:
Aby uzyskać świeższy smak, można dodać do marynaty łyżkę 
soku z cytryny lub octu. Można również pokropić sokiem z cy-
tryny mięso po upieczeniu.
Kiedy spożywać:
• w pierwszym, drugim i trzecim tygodniu cyklu;
• podczas menstruacji (pierwszy tydzień); przy dużej utracie 
krwi ze skrzepami oraz/lub w przypadku bólu, który zmniej-
sza się pod wpływem ciepła (termoforu lub kąpieli);
• w pierwszym i drugim tygodniu po menstruacji (drugi i trze-
ci tydzień), aby odbudować energię i krew;
• jeśli jesteś w okresie menopauzy (również wywołanej 
farmakologicznie), wskutek czego czujesz się bardzo zmęczo-
na i jest ci zimno.
Przeciwwskazania:
 • jeśli dokucza ci zaczerwienienie skóry;
 • przy obfitej utracie jasnoczerwonej krwi bez skrzepów pod-

czas menstruacji;
 • jeśli jesteś w okresie menopauzy (również wywołanej 

farmakologicznie) i skarżysz się na częste uderzenia gorą-
ca oraz pocenie w nocy;
 • jeśli w wyniku leczenia hormonalnego nieustannie czu-

jesz się tak jak na parę dni przed miesiączką.
Objaśnienie:
Chińska nauka o żywieniu
W chińskiej nauce o żywieniu kurczaka należy spożywać 
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w celu wzmocnienia energii i krwi. Podaje się go między inny-
mi po porodzie i przy dużej utracie krwi (wskutek menstruacji). 
Rozmaryn wspomaga trawienie i powoduje wypływ krwi. U ko-
biet cierpiących na endometriozę zawsze można stwierdzić 
pewną formę zastoju krwi, który dzięki rozmarynowi ustępuje. 
Rozmaryn pomaga również zmniejszyć bóle menstruacyjne, 
jeśli w krwi menstruacyjnej pojawiają się skrzepy. Kurczak jest 
mocno rozgrzewający. Połączenie go z rozmarynem jeszcze 
wzmacnia ten efekt. Dzięki temu potrawa ta jest wskaza-
na dla kobiet, u których ból menstruacyjny zmniejsza się pod 
wpływem ciepła. Ale z tego właśnie powodu potrawy tej po-
winny unikać kobiety ze skłonnością do zaczerwienienia skóry. 
Rozgrzewające pożywienie nasila tego typu dolegliwości. 
Zasada praktyczna, również dla kobiet nie skarżących się 
na zaczerwienioną skórę: ważne jest, by urozmaicać rodzaje 
spożywanego mięsa. Dzięki temu dostarczasz organizmo-
wi różne składniki odżywcze i zapobiegasz „przegrzaniu”, 
będącemu efektem ograniczenia się wyłącznie do kurcza-
ka lub indyka. To „przegrzanie” występuje u niektórych kobiet 
podczas menstruacji lub tuż przed nią jako efekt uboczny 
działania hormonów. Jego objawami są poirytowanie, skłon-
ność do płaczu, humory, nadwrażliwość piersi i napadowe 
obżarstwo. Kobiety z takimi skłonnościami powinny raczej 
unikać tej potrawy lub spożywać ją tylko od czasu do czasu. 
Rozgrzewający efekt tej potrawy można zneutralizować, 
spożywając ją z (białym) ryżem lub ogórkiem konserwowym. 
Ocet powstrzymuje obfite krwawienie (menstruacyjne) 
i zmniejsza ból menstruacyjny w przypadku, gdy w krwi tworzą 
się skrzepy.
Zachodnia nauka o żywieniu
Kurczak zawiera witaminy B1, B2, B6, B12, D, kwas folio-
wy oraz minerały: fosfor, miedź, magnez, selen i cynk. 
Kobiety z endometriozą często tracą dużo krwi podczas 
menstruacji. Witaminy z grupy B oraz żelazo są niezbędne 
do odbudowania krwi (po menstruacji).
To jedna z moich ulubionych potraw, gdyż jest bardzo smacz-
na i łatwa do przyrządzenia.

DESER CZEKOLADOWO-WIŚNIOWY
Przygotowanie: 20 minut
Niezbędne blender lub robot kuchenny, 5 małych fo-
remek o średnicy ok. 5 cm lub 5 pucharków do lodów. 
Można przechować w lodówce przez ok. 2 dni (jeśli potra-
fisz tak długo oprzeć się pokusie...)
Składniki:
Spód:
100 g obranych migdałów zmielonych na mąkę migdałową lub 
gotowa mąka migdałowa (element ziemi) 
100 g daktyli bez pestek (element ziemi)
1 łyżka oleju kokosowego (element ziemi)
Nadzienie czekoladowo-wiśniowe:
1 dojrzałe awokado (element ziemi)
4 łyżki kakao (element ognia)
1 łyżka cynamonu (element metalu)
15 wiśni bez pestek (element drzewa)
szczypta soli (element wody)
Przygotowanie:
Spód:
Zmiksuj w robocie kuchennym mąkę migdałową 
z wypestkowanymi daktylami i olejem kokosowym. Zagnieć 
wilgotną masę w kulę i wylep tym ciastem dno foremek lub 
pucharków.

Nadzienie czekoladowo-wiśniowe:
Przekrój awokado wzdłuż na pół i wyjmij pestkę, a następnie 
wyjmij łyżką miąższ ze skórki. Włóż do miksera wyjęty miąższ, 
10 wypestkowanych wiśni, 4 łyżki kakao, łyżkę cynamo-
nu i szczyptę soli. Zmiksuj do uzyskania jednolitej masy. Przy-
gotowane nadzienie czekoladowo-wiśniowe włóż do foremek 
lub pucharków na wcześniej położony tam migdałowy spód 
i udekoruj pozostałymi pięcioma wiśniami. Wstaw na co naj-
mniej godzinę do lodówki, aby deser zesztywniał.
Sposób podawania:
Wyjmij deser z lodówki pół godziny przed podaniem.
Wariacje:
Świeże wiśnie można kupić tylko latem. 
Jeśli robisz deser poza wiśniowym sezonem, zastąp je 
truskawkami, cząstkami pomarańczy lub suszonymi jagodami.
Kiedy spożywać:
 • jeśli zmieniasz swój sposób odżywiania, rezygnując z wie-

lu tłuszczów i cukrów, możesz jeść ten deser, aby przyzwyczaić 
się do innych rodzajów tłuszczów i cukrów;
 • jeśli nie potrafisz się oprzeć pokusie jedzenia słodyczy 

i tłuszczu, ten deser jest jedną z najsłodszych dopuszczalnych 
alternatyw.
Przeciwwskazania:
W trakcie długotrwałej kuracji hormonalnej, mającej sztucznie 
wywołać menopauzę, co sprzyja odwapnieniu kości.
Objaśnienie:
Chińska nauka o żywieniu
Według chińskiej nauki o żywieniu u kobiet cierpiących 
na endometriozę zawsze można stwierdzić pewną formę 
zastoju krwi. Wiśnie zawarte w tym deserze dzięki  swojemu  
działaniu usuwającemu ten zastój, są bardzo korzystne 
dla kobiet z endometriozą. Migdały i daktyle mają działanie 
wzmacniające krew, są więc wskazane dla kobiet, które tracą 
dużo krwi podczas menstruacji. Niestety, migdały i daktyle są 
ciężkostrawne, wskutek czego łatwiej tworzy się „śluz”, który 
zawsze jest jednym ze objawów endometriozy. Aby tworzyć 
w organizmie jak najmniej „śluzu”, najlepiej nie spożywać 
tego deseru zbyt często. Dzięki temu pozostanie także czymś 
specjalnym!
Zachodnia nauka o żywieniu
Zawarte w tym deserze awokado, migdały, daktyle i wiśnie 
dostarczają dużej ilości witaminy B, wapnia, magnezu i żelaza. 
Kakao uważane jest za „superjedzenie”, gdyż za-
wiera dużo magnezu. Ma jednak również wady. 
Podczas jego trawienia organizm traci witaminę B 
oraz magnez, a zawarte w kakao tanina i kwas szczawiowy 
hamują przyswajanie żelaza. Kwas szczawiowy hamuje 
również przyswajanie wapnia. Dlatego najlepiej ograniczyć 
spożywanie kakao do minimum. Kakao odradzane jest zwłasz-
cza kobietom ze skłonnością do odwapnienia kości (np. wsku- 
tek długotrwałego procesu wywoływania farmakologicznej 
menopauzy), gdyż hamuje przyswajanie wapnia.
Ten deser zapewnia jak najlepszą kompensację niekorzystnych 
efektów kakao dzięki korzystnym wartościom odżywczym 
awokado, daktyli i wiśni.
Spód przyrządzony z migdałów i daktyli świetnie dopeł-
nia gorzkie, kremowe nadzienie z czekolady i awokado. Osobi-
ście uważam, że ten deser jest pyszny. •
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Magda Rodak: Podobno często zabierasz młodzież w góry. 
Dlaczego?
Marian Jaroszewski: Wyjeżdżam w góry dlatego, że to jest 
taki wychowawczy samograj. Chociaż słowo „wychowawczy” 
nie jest potrzebne, bo ja tak naprawdę nie mam żadnych ambi-
cji wychowawczych. Lubię tworzyć dla siebie i innych sytuacje, 
w których trzeba rozwiązywać problemy. Lubię też przebywać 
w gronie osób, które dobrze się ze sobą czują. Dlatego chętnie 
przyjmuję wszystkich do tej grupki, nikomu nie mówię „nie”. 
Jeśli ktoś tu się dobrze poczuje, to jeździ częściej. 
Czasem się zdarza, że namawiam kogoś na wyjazd, zwłasz-
cza kiedy widzę, że dzieciak – w szkole czy poza nią, taki, 
z którym mam do czynienia jako pedagog – ma problemy, 
a w gronie przyjaciół mogłyby się one rozwiązać. Nie cho-
dzi o to, że ci przyjaciele poradzą albo pomogą, tylko o to, że 
kiedy człowiek przebywa wśród osób, gdzie się dobrze czuje, 
wtedy niektóre problemy przestają istnieć.
MR: Jak ci młodzi, z którymi masz kontakt, widzą nas, do-
rosłych? O jakich problemach ci mówią?
MJ: Młodzi ludzie w wieku licealnym bardzo by chcieli zaistnieć 
jako oni sami. Doskonale pamiętam okres mojego dzieciń-
stwa i młodości, kiedy na prawo i lewo zadawano mi pytanie: 
„A, to ty jesteś synem doktora Jaroszewskiego?”. Zdarza-

ło mi się odpowiadać: „Tak, ale to nie moja wina”. Bo młody 
człowiek bardzo chce być ważny jako on sam, a nie dlatego, że 
są jakieś konteksty, koneksje itd. 
Rodzice często nie wierzą w możliwości swoich dzieci. Boją 
się, że ten głupi bachor popełni jakieś błędy i usiłują go przed 
tym chronić na wszelkie sposoby. To jest podstawowy rodzi-
cielski błąd. Bo po pierwsze młodzi ludzie tego nie znoszą, 
a po drugie – twierdzenie, że lepiej się uczyć na cudzych 
błędach jest głupotą. Na cudzych błędach nikt się niczego nie 
nauczył. Trzeba się samemu sparzyć. To ciebie samego mu-
si zaboleć. I wtedy się nauczysz i zapamiętasz. A to, że kogoś 
bolało jest nieprzekonujące.
MR: Za mało wolności dajemy naszym dzieciom?
MJ: Tak właśnie uważam. Oczywiście, ta swoboda musi być 
stopniowo zwiększana już od niemowlęctwa. Najpierw mu-
si być ten okres, kiedy dziecko jest rzeczywiście sterowanie 
przez rodziców. Chociaż to też zależy od charakteru dziecka. 
Na przykład moja córka nigdy w życiu by sobą nie dała tak 
sterować. Od niemowlęctwa miała silny charakter i doskonale 
wiedziała, czego chce. 
Ale generalnie trzeba stopniowo przekazywać w ręce dzie-
ci odpowiedzialność i decyzyjność opartą na zaufaniu. Uwa-
żam, że bez zaufania nie ma poczucia wzajemnej miłości, nie 

„Mamo, kompletnie nic nie rozumiesz! Nie mów mi, jak mam żyć! Nie słuchacie mnie! Nic was nie obchodzę!” 
– kto z nas, rodziców, nie usłyszał tego od swoich dzieci. Jak rozmawiać z dzieckiem, które walczy o wolność 
i możliwość decydowania o sobie? A na dodatek jeszcze zmaga się z trudnymi problemami zdrowotnymi? 

Rozmawia: Magda Rodak

Jak się dogadać 
z nastolatkiem
Wywiad z Marianem Jaroszewskim
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ma więzi. Zaufanie jest 
kluczem do dobrych rela-
cji. Jeżeli nie ma zaufania, 
to jest brak wiary w dru-
giego człowieka i wtedy 
zaczyna się wojna.
MR: Czy nie jest tak, że 
my – zabiegani, zapra-
cowani, zajęci dbaniem 
o  dochody, dom i  własną 
formę – po prostu nie znamy 
własnych dzieci?
MJ: Gorzej – nam się wydaje, 
że znamy je doskonale. I nie 
dopuszczamy do świadomości, 
że tak naprawdę niczego o nich 
nie wiemy. Rodzice najczęściej 
są przekonani, że kto jak kto, ale 
oni wiedzą wszystko o swoich 
dzieciach. A tymczasem to właśnie 
oni są pierwszymi osobami, które 
są oszukiwane. Skutecznie.
MR: Moja córka opowiadała mi, 
że ma w  liceum koleżanki, które 
nie mówią rodzicom, że idą na im-
prezę, tylko na nocowanie u kole-
żanki. Bo na imprezę rodzice by ich 
nie puścili.
MJ: No właśnie. Jeżeli są dobre 
relacje, jest pełna szczerość. Dlate-
go ważne jest, by nie panikować, nie 
prawić kazań. Kiedy dziecko mówi, że popełniło błąd – nie 
naskakiwać na nie, nie robić awantury, tylko się wspólnie zasta-
nowić, co można było zrobić, żeby tego błędu nie było. Spo-
kojnie, ze współczuciem: „No szkoda, przykro mi, że to ci nie 
wyszło”.
MR: My w domu wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, kie-
dy okazywało się, że dzieci nie powiedziały nam o jakichś 
ważnych sprawach, z którymi się zmagały. Chociaż wyda-
wało nam się, że jesteśmy rodzicami luźnymi i spokojnymi.
MJ: Mnie się z kolei wydawało, że tak spokojnie reaguję na mło-
dzież, na to co się dzieje, że po prostu jest nie do pomyślenia, 

że ktoś może się mnie bać. A okazuje się, że często młody 
człowiek boi się do mnie przyjść ze swoim problemem, ponie-
waż jest pełen lęku. Ma pewien schemat relacji z dorosłymi, 
oparty na dystansie i rezerwie. Jeśli mnie dobrze nie zna, to się 
boi. Między innymi dlatego zapraszam uczniów na wycieczki, 
bo wiem, że wtedy mam w poszczególnych klasach swoje 
„wtyczki” – osoby, które znają mnie dobrze i są w stanie prze-
konać kogoś, kto ma problem, żeby jednak do mnie przyszedł. 
Na zasadzie: „Ty się go nie bój, ja się świetnie znam z tym 
gościem”.

 MR: No dobrze. Mamy w domu na-
stolatka, którego kompletnie nie 
rozumiemy, a  jednak chcemy się 
z nim lepiej dogadywać. Czy da się 
poprawić nasze relacje?
MJ: Na pewno się da, ale wszyst-
ko zależy od osobowości, od 
tego, jak daleko sprawy zaszły, 
jakie zadry tkwią za skórą. Zawsze 
warto przeprowadzić szczerą 
rozmowę. Podstawowym błędem 
dorosłych jest to, że nie przy-
znają się do błędów, nie mówią 
o swoich pomyłkach, robią z sie-
bie świętych. Wyciągamy mylny 
wniosek ze słusznego powie-
dzenia, że dzieci uczą się 
na przykładzie dorosłych, więc 
jeśli ten przykład ma być na-
uką, to dorosły musi być świę-
ty. Nieprawda, to musi być 
prawdziwy obraz człowieka. 
Takiego człowieka, który 
zauważa swoje potknięcia. 
I dziecko widzi, że on to za-
uważa. Warto umieć po-
wiedzieć: „Słuchaj, tutaj 
zrobiłem źle. Przepraszam 

cię, bo to ciebie dotknęło”.
Jeśli będziemy w stanie przeprowadzić z dzieckiem 

szczerą, przyjacielską rozmowę, to można wiele rzeczy napra-
wić. Powinniśmy traktować młodego człowieka – niezależnie 
od tego, czy ma 5, 15 czy 25 lat – jak obcego człowieka, któ-
rego przyjmujemy z przyjaźnią i szacunkiem. Nie zakłamując 
wzajemnych relacji, nie będąc mentorem. 
Kiedyś pracowałem w zakładzie resocjalizacyjnym w Mie-
dzeszynie. Trzymałem wtedy swoje konie na Gocławiu i od 
czasu do czasu zabierałem moją grupę – a wszyscy oni by-
li w ośrodku z wyrokami za kradzieże – do siebie na działkę. 
Chłopcy przyszli do mnie z prośbą, czy mogliby się przejść 
na działki, by „odetchnąć świeżym powietrzem”. Chcieli zapa-
lić, a ja im w moim towarzystwie na to nie pozwalałem. Więc 

mówię im, że dobra, zgoda, tylko że wiecie, tutaj działkowicze 
to są wszystko moi znajomi. Nie chciałbym, żeby ktoś mi powie-
dział, że przyprowadziłem chłopaków, którzy się włamali do je-
go domku. Na to usłyszałem: „Panie wychowawco, gdybyśmy 
byli z K., to na sto procent byśmy coś skroili. Ale przy panu nie 
wypada”. Tamten wychowawca lał ich, kopał i stosował ter-
ror. Dla mnie to „nie wypada” to był najwspanialszy medal, 
jaki dostałem od dzieciaków. Nie wypada! I to mówił chłopak, 
który był po kilku wyrokach za kradzieże. 
MR: Co jeszcze warto przekazać rodzicom?

Marian Jaroszewski jest pedagogiem szkolnym 

w jednym z warszawskich liceów. Wcześniej praco-

wał m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i w za-

kładzie poprawczym. Organizował pierwsze obozy 

dla dzieci i młodzieży w warszawskim Klubie Inteli-

gencji Katolickiej. Zajmuje się też hipoterapią.

Kiedy dziecko mówi, że popełniło błąd – nie naskakiwać na nie, nie robić awantury, tylko się wspólnie 
zastanowić, co można było zrobić, żeby tego błędu nie było. 
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MJ: Żeby przestali się bać i byli pełni pokory, jeżeli cho-
dzi o swoją własną wielkość. I mieli czas dla dzieci. Choćby 
niewiele, ale tylko dla nich. Ja z moim ojcem miałem bardzo nie-
wiele kontaktu, bo jako dyrektor szpitala był bardzo zajęty. Ale 
w niedzielę jechaliśmy razem do kościoła, a potem szliśmy 
do kawiarni. Dla mnie to były niesłychanie ważne 
momenty. 
MR: A  jeśli dziecko jest niepełno-
sprawne? Zmaga się z  cukrzycą 
albo ma wyłonioną stomię i jest na-
rażone na bolesne i upokarzające 
zabiegi?
MJ: Nadmierna opiekuńczość 
związana z niepełnosprawnością 
dziecka jest ogromnym błę-
dem. Dlatego że każdy z nas, 
jeżeli zaczynają mu usługiwać, 
bardzo chętnie z tego korzysta. 
A jak jeszcze ma rację po te-
mu, bo ma trudności – to tym 
bardziej.
W początkach mojej pracy 
pedagogicznej pracowałem 
w Instytucie Głuchoniemych. 
Była wtedy uczennicą w szkole 
zawodowej prześliczna dziew-
czyna, niewiele młodsza ode 
mnie, córka ówczesnego mini-
stra zdrowia. Strasznie mi się 
podobała. Rozmawiałem kiedyś 
z jej mamą, która mówiła, że 
Anna musi jeszcze zrobić pranie, 
musi posprzątać… Mówię: „Ale 
przecież macie państwo gospo-
się”. A ona na to: „No tak, ale 
co pan myśli, że mój mąż zawsze 
będzie ministrem? Nie, ona mu-
si się nauczyć żyć normalnie. 
Musi po prostu wykonywać 
wszystko to, co każdy człowiek 
w tym wieku robi”. I to by-
ło genialne. Dla mnie wtedy nie 
było to takie oczywiste. Potem 
przez całe życie miałem kontakt 
z osobami z różnymi proble-
mami i na każdym kroku się 
przekonywałem, jakie to jest 
mądre. Nie wolno wyręczać 
dziecka w żadnej rzeczy, którą 
jest w stanie samo wykonać.
Oczywiście, są sytuacje, kiedy 
osoba niepełnosprawna nie jest 
w stanie zrobić wszystkiego. 
Ale trzeba się przekonać, czy 
na pewno nie jest w stanie, czy 
też tylko mówi, że nie da rady. 
Moim konikiem jest przekony-
wanie młodych ludzi, szczegól-
nie niesprawnych ruchowo, że 
mogą. Miałem kiedyś na obozie 
dziewczynkę z porażeniem czte-
rokończynowym mózgowym, 

poruszała się o kulach. I cały czas domagała się, żeby ktoś 
chodził koło niej, bo ona może się przewrócić i się potem nie 
podniesie. 
MR: Uważałeś, że blokada jest w jej głowie?

MJ: Oczywiście. Zrobiłem z nią parokrotnie ćwiczenia – 
kładłem kocyk na trawie, żeby było wszystko hi-

gienicznie, prawidłowo i nie nieprzyjemnie, 
i mówiłem: „Połóż się tutaj. Wyobraźmy 

sobie, że się przewróciłaś. Chwyć kulę 
prawą ręką, drugą kulę lewą ręką”. 

No i tak parę razy wstała. Kiedy 
raz jedna kula odskoczyła gdzieś 
dalej, powiedziałem: „Chwyć kulę 
i przyciągnij nią sobie tamtą”… 
Pod koniec obozu ona biega-
ła o kulach. Nikt nie musiał jej 
towarzyszyć. Przestała być 
zależna od innych. Znam chłop-
ca, który urodził się bez nóg 
i tylko z kikutami rąk, do łokcia. 
Chłopak miał półtora roku, kie-
dy go poznałem. Mama opo-
wiadała mi o nim taką historię: 
„Zostawiłam go w pokoju, po-
szłam do kuchni robić obiad, 
a tu cisza i cisza. Więc idę 
do pokoju, patrzę – nie ma go. 
No przecież z mieszkania nie 
wyszedł, boby drzwi nie otwo-
rzył. Chodzę, wołam, szukam. 
Wreszcie słyszę śmiech spod 
fotela”. Wczołgał się pod fotel 
i schował się mamie. Miał 
półtora roku. Teraz chodzi już 
do szkoły, poruszając biodra-
mi potrafi biegać, jeździ na hu-
lajnodze, jeździ na rowerku… 
To jest pełen życia dzieciak. 
Znacznie bardziej pełen ży-
cia niż jego rówieśnicy. Nie-
samowite. Teraz namawiam 
go na wycieczkę w góry, żeby 
był przykładem dla innych. 
Chcę zrobić wyprawę w góry 
z dziećmi niepełnosprawny-
mi i ich mamami, żeby uczyć 
mamy, jak traktować swoje 
dzieci jako dzieci mało nie-
pełnosprawne; takie, od któ-
rych można wiele wymagać. 
Chciałem zrobić wycieczkę 
ze Szczawnicy do Czerwo-
nego Klasztoru przełomem 
Dunajca Drogą Pienińską, 
gdzie można spokojnie wje-
chać wózkiem, i z powrotem 
do Szczawnicy na tratwach. 
Dla dzieciaków byłaby to niesa-
mowita przygoda, zasmakowa-
nie bycia w górach. 
Da się, bardzo wiele się da. 
Tylko trzeba chcieć. •

Nadmierna opiekuńczość 
związana z niepełnosprawnością 
dziecka jest ogromnym błędem. 
Dlatego że każdy z nas, jeżeli 
zaczynają mu usługiwać, bar-
dzo chętnie z tego korzysta. 
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Iza Farenholc: Wygląda na to, że antyzapalna rewo-
lucja przyszła do nas ze Szwecji. Najpierw była Food 
Pharmacy Liny Nerthby i Mii Clase, a teraz dociera do nas 
twoja Antyzapalna rewolucja.
Maria Borelius: Tak, dziewczyny napisały świetną książkę za-
inspirowaną spotkaniem z profesorem Stigiem Bengmarkiem 
i kiedy ona wyszła – z humorem i bardzo pomysłowo odsła-
niając przed czytelnikami filozofię antyzapalnego życia – po-
myślałam, że w sumie moja bardzo osobista historia nadaje 
się do opowiedzenia i może pomóc ludziom, tak jak pomo-
gła mnie. Chciałam się tym podzielić, zwłaszcza, że ich histo-
ria oparta była na wiedzy jednego profesora, a ja chciałam 
pokazać to w szerszym kontekście.
IF: Jak byś opisała swoje życie przed i po rewolucji?
MB: To zdecydowanie była jedna z najważniejszych rzeczy, 
która wydarzyła się w moim życiu, prawie jak urodzenie dziec-
ka – myślisz o swoim życiu przed i po. No cóż, miałam 52 lata, 
czułam, że się starzeję, często miałam chandrę, byłam zmęczo-
na i ciągle bolał mnie kręgosłup, co powodowało, że nieustanne 
o tym myślałam – o tym, że muszę coś z tym zrobić. Teraz czuję 
się szczęśliwsza, mam dużo więcej energii – oczywiście nie 
omijają mnie problemy codzienności, bo mam czwórkę 
dzieci i tak samo jak wszystkich dopada mnie stres – ale radzę 

sobie dużo lepiej niż przedtem, a co najważniejsze –  całkowicie 
pozbyłam się bólu pleców. Moje ciało kompletnie się zmieniło, 
właściwie mam teraz lepsze ciało, niż kiedy byłam młoda – stra-
ciłam sporo kilogramów, głównie tkanki tłuszczowej, a w za-
mian zyskałam sporo tkanki mięśniowej. 
IF: Czyli ból pleców był bezpośrednim impulsem zmiany. 
Pewnie odwiedziłaś wielu lekarzy…
MB: Tak, ale w niczym mi nie pomogli, dlatego zaczęłam 
szukać. Później doszły do tego problemy ze skórą. Wielu lu-
dzi choruje na choroby, które mogliby spróbować leczyć dietą.
No tak, ale lekarze przepisują sterydy lub antybiotyki, nie 
zastanawiając się, że jesteśmy całością i leczenie „wycinka” na-
szego ciała na dłuższą metę nie przyniesie niczego dobrego.
Przed „rewolucją” myślałam, że moje zmiany nastroju były 
takim wycinkiem, myślałam, że pewnie za bardzo przejmuję 
się dziećmi. Zbyt dużo ważę? No tak, nie ćwiczę. Ból pleców? 
Pewnie jest konsekwencją nadwagi, braku ćwiczeń i zamar-
twiania się. Teraz wiem, że stan zapalny, który toczył się w mo-
im organizmie powodował ból pleców, nadwagę i spadek 
nastroju – to normalna reakcja organizmu na infekcję toczącą 
się w ciele, tak dzieje się, kiedy chorujesz, mózg dostaje sygnał 
– dlatego nic cię nie cieszy, chcesz wrócić do domu, odgro-
dzić się od świata. Kiedy udało mi się obniżyć stan zapalny, 

 Rozmawia: Iza Farenholc 

Stan zapalny w naszym organizmie prowadzi do wielu chorób, w tym raka. Maria Borelius, dziennikarka z dyplomem 
z biologii, fizyki i matematyki, bazując na własnym doświadczeniu i solidnych badaniach, opracowała antyzapalny plan, 
który pomaga się go pozbyć. Oparta na nim dieta i styl życia nie tylko likwidują zmęczenie i depresję, dodają energii, 

spowalniają procesy starzenia, ale przede wszystkim leczą wiele dolegliwości.
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powoli pozbywałam się moich dolegliwości. Powoli zaczyna-
łam czuć się lepiej. Okazało się, że ten stan zapalny zmieniał 
wszystko w moim ciele. 
IF: Piszesz, jak ważne jest spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu, dla ciała i ducha – ale większość naszego cza-
su spędzamy w zamknięciu, w domach i biurach. 
MB: Potrzebujemy tego nawet ewolucyjnie. Nasze ciała przy-
zwyczajone były do ruchu, do oddechu, do chodzenia na bo-
saka. Siedzenie i brak ruchu powodują stan zapalny i jest to już 
nawet potwierdzone badaniami. Nikogo nie zmuszę do zmiany 
stylu życia, ale pokazuję, czego zmiana może dokonać – moje 
doświadczenie może pomóc, bo to jednak ciągle walka z ogra-
niczeniami, i są dni, kiedy mnie też się nie chce ruszać czy jeść 
zdrowo. I często jestem niezdyscyplinowana bądź leniwa. 
Kiedy zaczęłam chodzić na siłownię i widziałam tych mło-
dych facetów, nie czułam się zbyt komfortowo. Teraz razem 

z tymi samymi mężczyznami podnoszę ciężary, dzielimy się 
informacjami, a ja się nie przejmuję, jak wyglądam i czy ktoś 
na mnie patrzy. To nie ma znaczenia, z wiekiem życie staje się 
łatwiejsze.
IF: Jesteśmy bardziej pewne siebie…
MB: Kiedy byłam młoda, przejmowałam się każdą drobnostką, 
teraz wiele rzeczy przestaje zaprzątać mój umysł…
IF: Twoja książka jest niewątpliwym sukcesem.
MB: Sprzedaje się świetnie, ale najbardziej mnie cieszy, 
że dostaję tyle pozytywnych informacji od kobiet – o tym, 
jak zmieniło się ich życie – piszą do mnie, że przestały mieć 
problemy z żołądkiem, z trawieniem, ich skóra wygląda lepiej, 
mają więcej energii, ich mózg lepiej pracuje, przestały odczu-
wać ból pleców.
IF: I mają mniej zmarszczek! Piszesz o tym, jak sposób 
jedzenia wpływa na naszą cerę.
MB: To kolejna niesamowita rzecz. Teraz mówi się już o twarzy, 
która starzeje się z powodu tego, że jemy zbyt dużo cukru i glu-
tenu. Jedząc cukier, rujnujemy kolagen, od którego zależy 
elastyczność skóry.
IF: Czyli cukier i gluten to nasi główni wrogowie.
MB: Na pierwszym miejscu jest zdecydowanie cukier. Je-
śli chcesz zrobić coś dla siebie – przestań jeść cukier. 
IF: Dorosłym trudno pozbyć się tego nawyku, a co dopie-
ro dzieciom!
MB: Kiedy moje dzieci były małe, nie posiadałam tej wiedzy, 
więc na śniadanie jedli słodkie płatki i w ich diecie było zdecy-
dowanie za dużo cukru. Gdybym miała dzisiaj dzieci, pozwa-
lałabym im od czasu do czasu jeść cukier, ale zapewniałabym 
im odpowiednią dawkę odpowiednich tłuszczów i białka, żeby 
obniżyć niszczącą odpowiedź organizmu na cukier.
IF: No właśnie, w książce piszesz, że powinniśmy dbać 
o odpowiednią ilość białka w diecie, większość diet 
oparta jest na białku. Dlaczego to takie ważne i przede 
wszystkim, skąd je czerpać, kiedy ktoś nie je mięsa. 

MB: Ja akurat jem mięso, szczególnie drób, ale też ryby 
oraz koktajle ze szpinakiem, owocami i proteinowymi od-
żywkami, na przykład z soi, białka ryżu lub konopi – staram 
się jeść cztery do pięciu porcji dziennie. Kiedy jem owoce, 
zawsze dodaję do nich orzechy lub pestki. A żeby wiedzieć, 
ile powinnam ich zjeść, używam specjalnej aplikacji, 
która mi to dokładnie wylicza. 
To szczególnie ważne, kiedy jesteśmy starsi, bo wtedy tracimy 
masę mięśniową, a to mięśnie trzymają i obudowują na przy-
kład kręgosłup. Uważam, że kobiety jedzą zbyt mało białka. 
IF: Odwiedziłaś wiele „niebieskich stref”, miejsc, w któ-
rych ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. 
MB: Tak, między innymi byłam na Okinawie. Ludzie tam są 
fenomenalni, świetnie się czują i wyglądają, ciągle są młodzi, 
mimo wieku metrykalnego, prawie nie mają zmarszczek. Po-
znałam kobietę, która miała 100 lat i pracowała codziennie. 

Nie jedzą cukru, ich dieta obfituje w polifenole, ryby, owoce 
morza, a kiedy jedzą biały ryż, serwują go zawsze z sałatką 
z gorzkiego melona (karela), obniżającego poziom cu-
kru po zjedzeniu ryżu. I jedzą dużo sfermentowanych warzyw, 
dzięki czemu dbają o florę bakteryjną, która, jak się okazuje, 
pełni bardzo ważną rolę w naszym ciele. No i oczywiście 
medytują, dbają o więzi rodzinne, mają pasje i bogate życie. 
Wiele się od nich nauczyłam.
IF: Jak zacząć rewolucję?
MB: Zawsze polecam trzy rzeczy, ale najpierw mówię, że mu-
si minąć pół roku, żeby się przestawić. Pierwsza rzecz – śniada-
nie. Powinniśmy się przyjrzeć, co jemy, a najczęściej to właśnie 
śniadanie jest posiłkiem, który może powodować stan zapalny. 
Płatki, sok pomarańczowy, tost – twój cukier do obiadu szaleje 
i najpewniej nie czujesz się zbyt dobrze. Zacznij dzień od jajek, 
na przykład gotowanych na miękko, do tego owoc. Albo zrób 
smoothie z owocami, białkiem roślinnym, szpinakiem, orze-
chami, lub jogurt (pełnotłusty!) z owocami, orzechami. Zmień 
śniadanie!
Po drugie: ćwicz! Nawet, jak nie masz czasu, spróbuj wysiąść 
wcześniej i jeden przystanek przejdź pieszo. Możesz pojechać 
na rowerze do pracy, pójść na jogę, pójść na spacer z psem, 
cokolwiek. Spróbuj znaleźć ćwiczenia na YouTubie, czasem tak 
robię, kiedy nie mam czasu. Po trzecie – każdego dnia spróbuj 
się odstresować – medytuj, słuchaj muzyki, idź do parku na spa-
cer, popatrz na zachód słońca. Jedzenie, ruch i emocje. Bez te-
go nie zaczniemy rewolucji. I jeszcze jedna rzecz. Pozwalajmy 
sobie od czasu do czasu na to, co naprawdę sprawia nam 
radość. Ja czasami zjem kawałek ciasta albo wypiję kieliszek 
wina przy okazji wspaniałej kolacji w gronie przyjaciół – naj-
chętniej Malbec, bo zawiera dużo polifenoli – bo wiem, jakie 
to wspaniałe być w gronie bliskich, korzystać z życia i od-
stresować się od czasu do czasu. To przecież czysta miłość, 
a dzięki niej jesteśmy szczęśliwi!  •

Na pierwszym miejscu jest zdecydowanie cukier. 
Jeśli chcesz zrobić coś dla siebie – przestań jeść cukier. 
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Tak się w naszej kulturze przyjęło, że z okazji najrozmaitszych 
świąt sprawiamy prezenty swoim bliskim. Czy to z okazji walen-
tynek, Bożego Narodzenia, czy też imienin albo urodzin, na kil-
ka dni przed ważnym dla nas dniem buszujemy po sklepach 
stacjonarnych lub internetowych w poszukiwaniu idealne-
go podarunku. Nietrudno się w tym wszystkim pogubić. Gdy 
wpisujemy w wyszukiwarkę internetową hasło „prezent”, dzie-
siątki firm deklarują nam produkty mające spełnić nasze ocze-
kiwania. Choćbyśmy założyli sobie, co chcemy kupić, zawsze 
znajdzie się coś ładniejszego, ciekawszego lub atrakcyjniejsze-
go cenowo. Bywa, że wobec tak wielu możliwości zapominamy 
o gustach osoby, dla której szukamy upominku, a w wyborze 
zaczynamy sugerować się własnymi upodobaniami. Dokładnie 
taką sytuację przeżyła moja znajoma, Aneta. 
Od kiedy pamiętam, do wszystkich uroczystości szykuje 
się miesiącami. Listę prezentów świątecznych sporzą-
dza już w drugiej połowie października, a chcąc kupić urodzo-
nej w czerwcu córce upominek, przeszukuje sklepy wczesną 
wiosną. Wszystko ma zaplanowane, wraz z reakcją bliskich 
na zawartość pięknie udekorowanych paczuszek. I zwykle 
wszystkie przewidywania się sprawdzają. Jednak ostatnie oka-
zje stanowiły wyjątek od tej reguły. Aneta, przeprowadzając 
śledztwo w sprawie wymarzonego walentynkowego prezen-
tu dla męża, przeszukiwała jego rzeczy w poszukiwaniu tego, 
co wymagałoby wymiany. W końcu zajrzała do szuflady z ak-
cesoriami, w której znalazła skórzany pasek z widocznymi pęk-
nięciami. Zdała sobie sprawę, że mąż musiał nosić go długo, 
nawet wtedy, kiedy pęknięcia już się pojawiły. Nie zwlekając, 
Aneta wybrała się do sklepu z męską galanterią w poszu-
kiwaniu identycznego paska. Od wejścia poczuła, że nie 
będzie łatwo. Wzorów pasków było na oko kilkadziesiąt, 
wszystkie eleganckie, w modnych stonowanych kolorach. Ane-
ta podeszła do lady, za którą stała sprzedawczyni, i wyciągnę-
ła stary pasek męża, informując, że szuka dokładnie takiego. 
Ekspedientka w trzy minuty znalazła nowy model. 
– Ośmielę się jednak zaprezentować pani naszą najnowszą 
kolekcję jesienno-zimową – powiedziała z uśmiechem. – Mamy 
w niej sześć nowych, unikatowych wzorów. – Wskazała dłonią 
na modele znajdujące się w lśniącej gablocie. 
Aneta przez chwilę się wahała, w końcu poprosiła o wyjęcie 
dwóch z nich. Cena okazała się niemal taka sama, jak za pasek 
ze starej kolekcji. Ten, który początkowo chciała kupić mężowi, 
był czarny, o wężowej fakturze. Nowe modele były jasne, beżo-
we, w różne wzory. Jeden z nich szczególnie jej się spodobał. 
Sama mogłaby taki nosić, uznała więc, że mąż także będzie 

z niego zadowolony. Zapłaciła i szczęśliwa wróciła do domu. 
Po dwóch miesiącach, gdy nadszedł dzień walentynek, zado-
wolona wręczyła swojemu mężczyźnie firmową torebkę prze-
wiązaną czerwoną kokardą. Ku jej zdziwieniu mąż uśmiechnął 
się, podziękował, ale do pracy założył stary popękany pasek. 
Kiedy zapytała go, dlaczego nie założy nowego, odparł, że nie 
chciał jej sprawiać przykrości, ale beż nie pasuje mu do ubrań, 
a poza tym nigdy nie lubił jasnych akcesoriów. To podręczniko-
wy przykład sytuacji, w której kupujemy prezent pod wpływem 
liczby dostępnych przedmiotów, wyprzedaży i innych okazji, 
zapominając, co tak naprawdę lubi obdarowywana osoba. 
Kolejnym razem Aneta zastanawiała się nad urodzinowym pre-
zentem dla córki. Dotychczas kupowała jej karty podarunkowe, 
akcesoria do makijażu albo książki, z czego jej pociecha by-
ła bardzo zadowolona. Tym razem jednak zdecydowała się po-
stawić na coś zupełnie innego. Od zawsze była fanką dużych 
wysokości. Kilkukrotnie próbowała namówić córkę na wspólny 
lot paralotnią albo wyprawę w góry, jednak ona za każdym 
razem znajdowała jakąś wymówkę. Dodatkowo twierdziła, 
że choć nigdy nie próbowała tego rodzaju aktywności, ma  
przeczucie, że będzie się bała. Aneta jednak uważała, że to tyl-
ko wyobrażenie. 
– Przecież, kto nigdy nie wspinał się do chmur, ma przed tym ja-
kieś obawy! – powtarzała. Przeszukała więc Internet w celu zna-
lezienia korzystnej oferty na lot paralotnią. W końcu znalazła. 
Niecałe sto złotych za 15 minut lotu. To przynajmniej pięć- 
dziesiąt procent taniej od standardowych ofert. Aneta była za-
chwycona. Opłaciła prezent i w niecierpliwości oczekiwała na  
przesyłkę. Kiedy nadszedł dzień urodzin córki, kobieta wręczy-
ła jej gustownie przyozdobioną kopertę. Narysowała na niej 
kwiaty, do których przykleiła mnóstwo drobnych diamencików. 
Tak samo dekorowała karty podarunkowe, dlatego gdy jej 
córka zobaczyła, co znajduje się w środku, zrobiła wielkie oczy. 
– Mamo… dziękuję. Ale nie jestem pewna… – wydukała sole-
nizantka. Na uroczystości piętnastych urodzin było ponad 30 
gości. Wszyscy spoglądali w stronę zmieszanej dziewczyny, 
próbując dojrzeć, co tak ją zakłopotało.
– Dobrze, dobrze. Pokochasz to tak jak ja, zobaczysz! – odpar-
ła szczęśliwa Aneta. Nazajutrz zaś zabrała córkę do siedziby 
firmy organizującej loty. Dziewczyna była wyjątkowo markotna, 
ale żeby nie sprawić mamie przykrości, wsiadła na paralotnię. 
Lot był dla niej jednym z najbardziej stresujących przeżyć. 
Kiedy się skończył, stanęła na ugiętych nogach i szybko po-
łożyła się na ławce. Było jej niedobrze i ciągle kręciło jej się 
w głowie.

Tekst: Nina Jaszewskaa

Jak mądrze 
sprawiać prezenty?
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– Nie pokocham tego, zdecydowanie! – powiedziała po chwi-
li odpoczynku.
Ta sytuacja pozwala zauważyć nie tyl-
ko błąd kobiety, która, sprawiając prezent, ewidentnie myśla-
ła wyłącznie o swoich zainteresowaniach, ale także błąd córki, 
która zamiast wyrazić jasno swoją opinię nawet kosztem zra-
nienia uczuć mamy, zgodziła się na coś, na co nie miała ochoty. 
Warto pamiętać, że sztuka dawania prezentów to jedno, 
ale istnieje także sztuka ich przyjmowania i zdarza się, że 
bywa ona znacznie trudniejsza do opanowania. Oczywiście, nie  
należy w nieuprzejmy sposób odrzucać podarunków. 
Warto jednak, szczególnie, gdy są to podarunki takie jak lot 
paralotnią, kurs strzelecki czy inna niecodzienna aktywność, 
decydować się na ich zrealizowanie tylko wtedy, gdy jesteśmy 
pewni, że nie będą dla nas źródłem stresu. 
Przysłuchując się tym historiom, a mając w pamięci doświad-
czenia własne i innych bliskich mi osób, zdałam sobie sprawę, 
że dawanie prezentów wcale nie musi być takie skomplikowane. 
Choć z pewnością każdemu z nas ta czynność sprawia niemałą 
trudność, wystarczy przestrzegać kilku zasad, żeby uniknąć 
trudności. Rozpisałam te zasady w przypadkowej kolejności, 
a każdy z pewnością choć jedną z tych reguł uzna za pomocną 
w swojej sytuacji.

1. Sprawiając prezent, nie należy uszczęśliwiać same-
go siebie. Prezentem sprawiamy przyjemność wyłącznie 
obdarowywanemu.
Choć brzmi to banalnie, to chyba najtrudniejsza reguła. Aby się 
do niej zastosować, potrzebujemy nieco ćwiczeń. Naturalnym 
jest, że gdy dokonujemy wyboru, choćby nieświadomego, za-
uważając dany przedmiot pośród dziesiątek innych, kierujemy 
się własnymi gustami. Trudno się tego wyzbyć. Najważniejsze 
jednak, aby zdać sobie sprawę, że pomijanie upodobań 
obdarowywanej osoby i liczenie, że podzieli nasze gusta, jest 
bardzo ryzykowne. Kiedy już pogodzimy się z faktem, że nie 
każdy lubi to, co my, i nie każdemu podoba się to, co nam, 
praca nad tą regułą stanie się przysłowiową bułką z masłem. 
Możemy na przykład w celu sprawdzenia swojej silnej woli, 
zastanowić się nad naszą ulubioną przekąską, po czym udać 
się do sklepu spożywczego i kupić przekąskę dla bliskiej 
osoby. Mając w głowie coś, na co mamy apetyt, kupmy coś, 
co uszczęśliwi kogoś innego. Możemy także wyjść z inicjaty-
wą, proponując bliskiemu aktywność, którą szczególnie lubi, 
a na którą zwykle brak nam czasu lub siły. Kluczem do obu ćwi-
czeń jest rzetelna analiza upodobań bliskich nam osób. 

2. Pytajmy i rozmawiajmy. W prezentach nie ma miej-
sca na domniemania. 
Nie namawiam oczywiście do bezpośredniego pyta-
nia „co chcesz dostać?”, które słusznie kojarzy się z lenistwem 
i brakiem inicjatywy. Namawiam jednak do ciągłego rozma-
wiania z bliskimi, do budowania relacji na wymianie doświad-
czeń, opinii i emocji. Nie dość, że rozmowa łączy ludzi jak nic 
innego, pozwala także zdobyć wszelkie informacje potrzebne 
do sprawienia komuś wymarzonego prezentu. Interesującą 
konwersację, która dostarczy nam ważnych wiadomości o na-
szym bliskim, można rozpocząć nawet prostym pytaniem o sa-
mopoczucie. Możemy także zapytać się o potrzeby, o to, co jej 
sprawia przyjemność, do czego jest bardzo przywiązana. Przy-
kładowo: „Widzę, że od pewnego czasu nosisz kolczyki. Może 
chciałabyś mieć jeszcze jakieś?”, „Masz wszystkie ulubione ko-
smetyki? Nie kończy ci się któreś opakowanie?” albo „Pamię-
tam, jak mówiłaś o planowanym wypadzie na narty. Masz już 
wszystko, co ci potrzebne na wyjazd?

3. Konsekwencja nas ocali. Jest jak koło ratunkowe w oce-
anie możliwości.
Na samym tym podpunkcie można właściwie poprzestać. 
W końcu każdy, kto poznał historię Anety i zakupu paska dla jej 
męża, dobrze wie, że powodem „prezentowej katastrofy” oka-
zał się brak konsekwencji. Warto więc udawać się na zakupy z listą 
i odpowiednim nastawieniem, a więc nastawieniem na kup-
no konkretnego przedmiotu. Nie ma tu miejsca na kompromisy!

4. Warto spisywać wszystkie pomysły. 
Notes i długopis lub folder „notatki” w naszym komputerze 
stanowią niezawodne przedłużenie pamięci. Dlatego wszelkie 
informacje, które przydadzą nam się do podjęcia decy-
zji przy wyborze prezentu, warto zapisywać. Od ulubionych 
kolorów obdarowywanej osoby, przez listę rzeczy, których 
jej ostatnio brakuje, aż po wszelkie pomysły. Pamiętajmy, aby 
naszych notatek pilnować jak oka w głowie. W przeciwnym razie 
mogą dostać się w niepowołane ręce i z niespodzianki nici! 
Szczególnie, jeśli sporządzimy listę pomysłów, która będzie 
miała za zadanie pomóc nam przy wyborze większej liczby 
prezentów. 

5. Kupując prezenty z wyprzedzeniem, należy pamiętać 
o czasie zwrotu.
Historie Anety, które opisałam powyżej, nie byłyby tak przykre, 
gdyby kobieta dokonywała zakupu nieco później. Mogłaby 
wówczas zwrócić nieudane upominki, a za odzyskane pienią-
dze kupić coś, z czego jej bliscy byliby naprawdę zadowoleni. 
To ważna nauczka na przyszłość. Jeśli nie jesteśmy w stu pro-
centach pewni, że obdarowywana przez nas osoba ucieszy 
się z upominku, zakupmy go w takim odstępie czasu, abyśmy 
w momencie wręczania mieli możliwość dokonania zwrotu. 
Szczególnie, jeśli kupowany przez nas przedmiot nie należy 
do najtańszych. W końcu nikt z nas nie lubi wyrzucać pieniędzy! 

6. A jeśli nam się nie uda?
Nawet jeśli jesteśmy całkowicie przekonani, że prezent się 
spodoba, bo zastosowaliśmy się do powyższych podpunktów, 
lub jesteśmy pewni gustu bliskiej osoby na tyle, że sprawienie 
jej prezentu nie jest dla nas wyzwaniem, może okazać się, 
że prezent będzie nietrafiony. Cóż, tak po prostu bywa. Nie 
zawsze wszystko się udaje, a błędów nie popełniają tylko ci, 
którzy niczego nie robią. Nie powinniśmy się obwiniać, a już 
na pewno obwiniać obdarowywanej osoby. Nieudany prezent 
nie jest katastrofą. Może być nią natomiast kłótnia między 
bliskimi sobie ludźmi. Podobnie jak w drugim podpunkcie, 
także w tej sytuacji warto rozmawiać. Wspomniałam już, że 
gdy dostajemy prezent, który nam się nie podoba, dobrze 
jest powiedzieć o tym spokojnie i bez zbędnych negatywnych 
emocji. To samo dotyczy obdarowującego. W momencie, gdy 
nasz prezent się nie podoba, mamy prawo wyrazić zawód, wy-
jaśniając, że bardzo się staraliśmy. Ale nie obrażajmy się. To nie 
jest warte naszych relacji!
Mam nadzieję, że powyższe porady okazały się przydatne. 
Sztuka dawania prezentów nie jest skomplikowana, jednak 
bardzo delikatna ze względu na towarzyszące jej emocje. 
Wszystko zależy od nas, naszego nastawienia i przygotowania. 
Pamiętajmy, że dawanie prezentów (podobnie jak ich przyjmo-
wanie) może być wspaniałym doświadczeniem wzmacniającym 
uczucia, przyjaźnie, związki i wszelkie inne drogie nam relacje. 
To sprawia, że bardzo nam zależy, dzięki czemu rośnie poziom 
zaangażowania. Warto jednak pamiętać, aby zaangażowanie 
nie przerodziło się w zbędne nerwy. Nie są nam do niczego po-
trzebne, a potrafią negatywnie wpłynąć na realizację planów. 
Cieszmy się prezentami, w końcu stanowią piękną tradycję! •
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Produkty zbożowe stanowią podstawę wyżywienia ludno-
ści niemal całego świata. W starszej piramidzie żywienia to one 
zajmowały najniższe jej piętro, co należało rozumieć jako bazę 
diety zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. W no-
wych zaleceniach żywieniowych, w tym w piramidzie dla osób 
dorosłych z 2016 roku i tej najnowszej dla dzieci i młodzieży z ro-
ku 2019, produkty zbożowe zostały przesunięte o jedno piętro. 
W tym aktualnym wydaniu zacne miejsce produktów zbożo-
wych zajęły warzywa i owoce wraz z innymi elementami zdro-
wego stylu życia, w tym z aktywnością fizyczną. Ta zamiana nie 
niweluje jednak faktu, że produkty zbożowe to istotny z punk-
tu widzenia wartości odżywczej element każdej zdrowej diety. 
Jedzenie produktów zbożowych, w tym kasz, rekomenduje się 
już w diecie niemowląt. Od kasz nie powinny też stronić inne 
grupy wiekowe dzieci, osoby dorosłe, a także osoby starsze. 
Zaleca się je nie tylko osobom zdrowym. Znaczenie kasz pod-
nosi się także w dietach stosowanych w różnych jednostkach 
chorobowych. 

KASZA I JEJ WARTOŚĆ ODŻYWCZA 
Kasza należąca do grupy produktów zbożowych charakte-
ryzuję się wysoką gęstością odżywczą. Produkty z tej grupy 
to główne źródła węglowodanów złożonych w naszej diecie. 
Mają też one spore ilości błonnika pokarmowego, a ponad-
to obfitują w białko roślinne oraz dostarczają wielu witamin 
i składników mineralnych. Do witamin obecnych w kaszach 
zaliczamy szczególnie witaminę B1, B2, a także witaminę 
PP. Kasze są szczególnie zasobne w składniki mineralne, 
np. w wapń, magnez, fosfor, cynk, miedź i potas. Kasze, mi-
mo sporej ilości kalorii, nie są źródłem tłuszczu – zawierają 
go jedynie około 2-3%. Wartość odżywcza kasz zależy jednak 
od gatunku zboża, z którego powstały, stopnia jego wymia-
łu i przetworzenia końcowego produktu. Poniżej w tabeli 1 za-
mieszczono wartość odżywczą wybranych popularnych kasz. 

źródło: Kunachowicz i wsp. (2017); USDA Database;
 http://www.frisco.pl; b.d. – brak danych

Tabela 1
Wartość odżywcza 
wybranych popularnych kasz 
(w 100g suchego produktu)

Podsumowując wartość odżywczą, można stwierdzić, że ka-
sza owsiana charakteryzuje się najwyższą wartością kaloryczną 
oraz udziałem białka i tłuszczu. Ma ona także zdecydowanie 
najwięcej błonnika, w tym beta-glukanów aż 4g na 100g su-
chego produktu. Z kolei największą ilość magnezu znajdziemy 
w kaszy gryczanej, która ma go ponad 10 razy więcej niż 
pszenna kasza manna. Z tych wymienionych, najbardziej za-
sobne w żelazo są kasza jaglana i kasza owsiana. Obie te kasze 
mają też najwięcej tiaminy, czyli witaminy B1. 

CZY I DLACZEGO KASZA SPRZYJA ZDROWIU?
Dieta obfitująca w pełnowartościowe produkty zbożowe i kasze 
kojarzona jest ze zdrowym modelem żywienia. Często w takiej 
diecie nie brakuje też innych wartościowych produktów, takich 
jak warzywa, owoce, ryby czy oleje roślinne. Z drugiej strony 
zdrowa dieta zwykle ma mało cukru, soli i tłuszczu pocho-
dzenia zwierzęcego. Ponadto dieta obfitująca w różne zboża, 
kasze i produkty zbożowe z niskiego przemiału kojarzona jest 
z prozdrowotnym stylem życia, w tym zwyczajowo z większą 
aktywnością fizyczną. Badania naukowe dowodzą, że spo-
żywanie beta-glukanów (frakcja błonnika rozpuszczalnego) 
z owsa i jęczmienia może obniżyć poziom całkowitego choleste-
rolu oraz cholesterolu frakcji LDL w surowicy krwi. Podwyższony 
poziom cholesterolu frakcji LDL jest czynnikiem ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Inne badania też potwierdzają, że 
osoby spożywające ziarna zbóż i kasze zasobne w błonnik 
pokarmowy mają lepszą poposiłkową glikemię, co czyn-
ni kaszę cennym produktem w diecie pacjentów z cukrzycą. 
Błonnik ze zbóż wpływa nie tylko korzystnie na profil lipidowy 
i stężenie glukozy we krwi, ale pozwala na utrzymanie prawi-
dłowej masy ciała przez co zapobiega powstawaniu nadwagi. 
Rola błonnika, w tym beta-glukanów podnoszona jest także  
w prewencji chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,  
a tu szczególnie w przypadku zapobiegania nowotworom

Kasze 
Ich wartość odżywcza i znaczenie  
w prewencji wybranych chorób  
dietozależnych

Tekst: Anna Harton
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źródło: Kunachowicz i wsp. (2017)

składniki mineralne, takie jak żelazo i magnez. Quinoa za-
wiera też znaczne ilości flawonoidów, w tym kwercetynę. Ten 
popularny związek o antyoksydacyjnym działaniu jest ważną 
składową diety w wielu chorobach cywilizacyjnych. Bada-
nia naukowe dowiodły korzystnych właściwości komosy 
ryżowej w redukcji stężenia glukozy i insuliny we krwi. Po-
nadto, z uwagi na niski indeks glikemiczny, quinoa może 
być z powodzeniem stosowana w dietach osób z cukrzycą, 
chorobami serca i otyłością. Jest produktem lekkostrawnym, 
który może być spożywany w bardzo wielu dietach. Znajduje 
szczególne zastosowanie w menu małych dzieci, osób star-
szych, a także w wielu schorzeniach przewodu pokarmowego. 

Tabela 2 zawiera wartość odżywczą komosy ryżowej w 100 
g suchego produktu. •

Źródło: 
• K.A. Harris, P.M. Kris-Etherton, Effects of whole grains on coronary 
heart disease risk, „Current Atherosclerosis Reports”, 2010, 12 (6), 368–76. 
doi:10.1007/s11883-010-0136-1.

• H. Kunachowicz i in., Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, 
wydanie II zmienione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

• Nutritional value- International Year of Quinoa 2013, http://www.fao.org/
quinoa-2013/what-is-quinoa/nutritional-value/en/?no_mobile=1 dostęp: 
22.08.2019

• R.A. Othman i in., Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan, „Nutrition 
Reviews”, 2011, 69 (6): 299–309. doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00401.x.

• M. Rondanelli i in., Beta-glucan- or rice bran-enriched foods: a compara-
tive crossover clinical trial on lipidic pattern in mildly hypercholesterolemic 
men, „European Journal of Clinical Nutrition”, 2011, 65, 864-871. 

• C. Shimizu i in, Effects of high beta-glucan barley on serum cholesterol 
concentrations and visceral fat area in Japanese men - a randomized, do-
uble blinded, placebo-controlled trial, „Plant Foods for Human Nutrition”, 
2008, 63(1), 21-25. 

• Y. Tang i in,, Characterisation of phenolics, betanins and antioxidant 
activities in seeds of three Chenopodium quinoa Willd. genotypes, „Food 
Chemistry”, 2015, 166, 380–388, DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.06.018, 

• USDA Database, United States Department of Agriculture Agricultural 
Research Service, dostęp: https://ndb.nal.usda.gov; 

• A. Whitehead i in, Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan: a me-
ta-analysis of randomized controlled trials, „American Journal of Clinical 
Nutrition”, 2014, 100 (6), 1413–21. doi:10.3945/ajcn.114.086108.

• G. Wieslander, D. Norbäck, Buckwheat allergy, „Allergy (Review)”, 2001, 
56 (8), 703–4. doi:10.1034/j.1398-9995.2001.056008703.x. 

• P.G. Williams, The benefits of breakfast cereal consumption: a syste-
matic review of the evidence base, „Advances in Nutrition”, 2014, 5 (5), 
636S–673S. doi:10.3945/an.114.006247.

• Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczynio-
wego w praktyce klinicznej w 2016 roku, „Kardiologia Polska”, 2016, 74(9), 
821-936.

Tabela 2
Wartość odżywcza 
komosy ryżowej 
(w 100g suchego produktu)

jelita grubego i okrężnicy. Do innych jego właściwości zaliczyć 
można podnoszenie odporności organizmu. Zatem war-
to na stałe włączyć kasze do menu. Jedz kaszę na zdrowie!

KASZA JAKO SKŁADOWA DIETY OSOBY ZE 
STOMIĄ 
Kasze, z uwagi na ich cenną wartość odżywczą, powinny być 
stałym elementem każdej diety, w tym także menu osób ze 
stomią. W tej grupie pacjentów często mogą występować za-
parcia, których przyczyną natury żywieniowej jest zwykle zbyt 
mała ilość płynów, a także błonnika w diecie. Ponieważ kasze 
wzbogacają dietę w błonnik i inne wartościowe składniki, ich 
spożywanie korzystnie wpływa na pracę całego przewo-
du pokarmowego. W prewencji zaparć znaczenie mają 
także inne składniki. Zatem w menu stomika nie może 
zabraknąć też warzyw, owoców czy fermentowanych 
napojów mlecznych. Te korzystne dla zdrowia pa-
cjenta ze stomią produkty można łączyć już w jednym 
posiłku, bowiem kasze warto serwować w różnych odsło-
nach kulinarnych. 

KASZA GLUTENOWA I  GRYKA NIE DLA 
KAŻDEGO 
Kasze i zboża glutenowe nie powinny wchodzić w skład diety 
osób, które mają zdiagnozowaną celiakię (glutenozależną 
chorobę trzewną). Do zbóż glutenowych zaliczamy: pszenicę, 
żyto i jęczmień, z kolei owies wbrew popularnym opiniom 
to zboże naturalnie bezglutenowe. W praktyce owies może 
być zanieczyszczony śladowymi ilościami glutenu, dlatego czę-
sto jest także eliminowany z diety osób z celiakią. Częstość wy-
stępowania celiakii w naszym społeczeństwie nie jest jednak 
duża, a wiele osób rezygnuje z glutenu bez wyraźnej przyczy-
ny. W ostatnich latach dieta bez glutenu jest bardzo modna, 
a wiedza o niej została mocno upowszechniona. Faktycznie 
produkty zbożowe glutenowe, w tym kasze glutenowe powin-
ny być dodatkowo eliminowane w przypadku alergii i nietole-
rancji glutenu / pszenicy. W tym przypadku warto zastąpić je 
innymi naturalnie bezglutenowymi kaszami np. kukurydzianą 
czy choćby jaglaną. W literaturze od wielu lat podnosi się 
także zagadnienie występowania niepożądanej reakcji organi-
zmu na grykę. Znane są także reakcje krzyżowe – współwystę-
powanie alergii wziewnych i pokarmowych. Przykładem mogą 
tu być alergia na pyłki traw i niepożądana reakcja na żyto / 
pszenicę lub też reakcja krzyżowa lateks i gryka. 

QUINOA TO KASZA CZY RYŻ? CO WARTO 
O NIEJ WIEDZIEĆ? 
Quinoa, czyli komosa ryżowa (ryż peruwiański), to rośli-
na pochodząca z Ameryki Południowej, uprawiana tam od 
3-5 tysięcy lat, będąca podstawowym pokarmem w państwie 
Inków. Jest łatwa w przygotowaniu, dlatego na jej bazie moż-
na szybko przyrządzić smaczne i pożywne potrawy. To produkt 
szczególnie zasobny w białko, błonnik pokarmowy, a także 
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„Weganie mnie nienawidzą”, mówił kilka lat 
temu w jednym z wywiadów. Co jest raczej 
dziwne, bo Jamie Oliver od zawsze promuje 
ograniczanie mięsa i zwiększanie ilości wa-
rzyw w diecie. W jego książkach ponad 65% 
to przepisy wegetariańskie, a zdrowotna re-
wolucja, której dokonał, poruszyła i zmieni-
ła całą Anglię.
Kiedy do jednej z jego restauracji weszło dwu-
dziestu dziwnie wyglądających mężczyzn 
z ipadami, ze zdjęciami zamordowanych zwie-
rząt, które pokazywali dzieciom jedzącym 
spaghetti bolognese, zrobiło się nieprzyjem-
nie. Ale Jamie nie przejął się zbytnio dziwną 
akcją, bo lubi robić swoje. „Szufladkowanie 
wyborów żywieniowych to zupełnie nie 
moja bajka – pisze – na świecie jest już 
i tak mnóstwo podziałów, jedzenie nie po-
winno wprowadzać dodatkowych… każdy 
ma swoją ścieżkę i jest na innym etapie”. 
To niełatwy czas dla Jamiego, który mimo nieustannego by-
cia na fali popularności, ociera się o  bankructwo. Wszyscy 
przecierają oczy, ale rzeczywiście od początku roku zamykane 
są jego restauracje, co związane jest z finansowymi proble-
mami, wynikającymi najpewniej ze złych decyzji i jeszcze 
gorszego inwestowania środków. Jamie  jednak się nie 
poddaje – właśnie wydał książkę, a w telewizji można oglą-
dać jego najnowszy program, w którym przekonuje widzów, 
że wegetariański wybór to najzdrowsza opcja w dzisiejszych 
czasach. Nie zanosi się, że Jamie zostanie wegetarianinem 
czy weganinem, ale jak przyznaje, wspólnie ze swoją rodziną 
ograniczył jedzenie mięsa do kilku dni w tygodniu. 
Nowa książka powstała na życzenie czytelników, którzy od 
dawna prosili go o przepisy z warzywami w roli głównej. On 
sam nie ukrywa, że lubi mięso i wcina burgery od czasu do cza-
su – stara się sięgać po mięso dobrej jakości.  We wstępie 
do Wege pisze: „Trzymasz w ręku książkę kucharską z przepi-
sami na dania warzywne, napisaną przeze mnie – mięsożercę, 
który w kwestii smaku nie idzie na kompromisy”. Jak we wszyst-
kich książkach Jamiego nie ma tutaj miejsca na przypadek, 
zwycięża dbałość o smak, kompozycję i dobór odpowiednich 

składników oraz przypraw. I oczywiście, wszystkie potrawy po-
siadają walory zdrowotne  – „moje przepisy poddałem rygo-
rystycznym testom i wypróbowałem wiele razy (bardzo wiele, 
żeby mieć absolutną pewność)”.
Curry, pasty, potrawki, tarty, burgery, weekendowe przekąski, 
brunche z ulubionymi daniami przyjaciół, sałatki, zupy kanap-
ki – czyli wegańskie dania na każdą okazję. Ta książka powsta-
wała 8 lat i jest zbiorem przepisów, do których inspiracje Jamie 
zbierał na całym świecie – kuchnia wegetariańska znowu zna-
lazła się w głównym nurcie. Znowu, bo przecież niejedzenie 
mięsa nie jest modą naszych czasów. Nasze babcie i dziadko-
wie jedli mięso sporadycznie i było ono głównie dodatkiem, 
serwowanym w niedziele i święta. Najnowsza książka Ja-
miego jest także przewodnikiem dla tych, którzy zaczynają 
swoją przygodę z ekologicznym i wegańskim jedzeniem. „Nie 
każdy może pozwolić sobie na produkty ekologiczne, ale je-
śli masz to szczęście, wspieraj lokalnych producentów. Moje 
zakupy nie są w 100 % ekologiczne, ale robię, co mogę – ciebie 
też do tego zachęcam” – pisze. Początki są trudne, ale wy-
starczy kilka pierwszych dni, żeby poczuć zmianę w tym, jak 
się czujemy – zdrowo i lekko, a przy okazji zmieniamy planetę.

Tekst: Iza Farenholc
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1 8 6   B U R G E R Y  I  P L A C U S Z K I

Obierz cebulę i czosnek i pokrój je na cieniutkie plasterki. Usuń gniazda nasienne 

z chili, a resztę pokrój na cienkie plasterki. posiekaj łodyżki kolendry (listki 

zachowaj), a następnie wrzuć warzywa do miski. na tarce o dużych oczkach 

zetrzyj panir i dynię (jeśli trzeba, usuń z niej pestki), obierz i zetrzyj drobno imbir, 

a potem dorzuć wszystko do miski. Wsyp do niej mąkę, szczyptę soli morskiej 

i pieprzu. polej wszystko sokiem wyciśniętym z limonki, dodaj pastę curry, 

50 ml wody i wymieszaj.

postaw dużą nieprzywierającą patelnię na dosyć małym ogniu i wlej na nią 

2 łyżki oliwy. podziel ciasto na 4 części i przełóż je na tłuszcz, formując placuszki 

o podobnym obwodzie co bułeczki (nie martw się nierównymi brzegami – 

dzięki nim placuszki będą bardziej chrupiące). smaż placuszki ok. 16 minut, 

aż przyrumienią się i nabiorą chrupkości – co kilka minut je przewracaj. Kiedy 

placuszki będą się smażyć, wsyp większość listków kolendry do moździerza, 

ubij je na miazgę, dodaj do niej jogurt, wymieszaj i dopraw do smaku. poszatkuj 

sałatę, przekrój bułki na pół (najpierw je podgrzej, jeśli chcesz), a papady wstaw 

do mikrofalówki (na 30 sekund każdy).

posmaruj połówki bułek od środka kolendrowym jogurtem i posyp pokruszonymi 

papadami. na każdym spodzie połóż warzywny placuszek, na nim zrób kleks 

chutney z mango, posyp kilkoma listkami kolendry i sałatą, a następnie przykryj 

wierzchem bułki i dociśnij.

Burgery podawaj z zimnym piwem i dodatkowym świeżym chili (jeśli, jak ja, jesteś 

amatorem mocnych kulinarnych wrażeń).

S M A K O W I T E  B U R G E R Y  I N D Y J S K I E
K O L E N D R O W Y  J O G U R T,  C H U T N E Y  Z  M A N G O ,  C H R U P I Ą C A  P O S Y P K A  Z  P A P A D Ó W

4  P O R C J E     4 0  M I N U T

1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku

2 świeże zielone papryczki chili

1 duży pęczek świeżej kolendry 

(60 g)

75 g sera panir

200 g dyni piżmowej

kawałek imbiru (4 cm)

100 g mąki pszennej

1 limonka

2 łyżeczki pasty curry rogan josh

oliwa

75 g jogurtu naturalnego

1 sałata baby gem

4 miękkie bułki do burgerów

2 surowe papady

chutney z mango

KALORIE TŁUSZCZE TŁ. NAS. BIAŁKA WĘGLOW. CUKIER SÓL BŁONNIK

493 kcal 15,4 g 4,8 g 17 g 75,2 g 20,7 g 1,9 g 6,2 g

Z tym przepisem możesz poeksperymentować – wypróbuj 

różne warzywa i poszukaj ulubionej pasty curry.
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Tekst i zdjęcia: Grzegorz Kotoro

Od bardzo dawnych czasów wiadomo, że herbata 
ma właściwości lecznicze i uspokajające, a sposób 
jej spożywania przed wiekami był swoistym rytu-
ałem pozwalającym na wyciszenie i osiągnięcie 
harmonii ze światem. W dawnej Polsce pisano 
o herbacie, że „dzięki temu zielu wapory idące do 
głowy, przytłumienia i sen odejmują tak, iż kto go 
używa, może kilka dni i nocy bez snu wytrwać. (...) 
Żołądkowi słabemu pomaga i od letargu broni”.
Co zatem znajduje się w liściach herbaty?
Zaraz po zbiorze listki herbaciane zawierają 75-80% wody, któ-
rej ilość po wszystkich stopniach obróbki zmniejsza się do 3%. 
Zawierają także mnóstwo związków chemicznych, takich jak: 
węglowodany, aminokwasy, sole mineralne, związki poli-
fenolowe, powszechnie znane jako tanina oraz kofeina. Te 
dwa ostatnie wpływają właśnie na smak herbaty.
W filiżance naparu z czarnej herbaty znajduje się 25-110 
mg kofeiny. Im liście herbaty są mniej poddane obróbce, 
tym mniej mają tego związku. Herbaty oolong (ulung) mają  
12,5 mg a herbaty zielone 8,3 mg kofeiny. Poza tym kofe-
ina z herbaty przedostaje się do organizmu wolniej niż ta z ka-
wy, ale za to działa dłużej. Delikatnie pobudza serce i układ 
krwionośny oraz zapobiega miażdżycy.
Większości z nas wydaje się, że herbata to napój codzienny 
i prozaiczny. Są jednak osoby, które pokochały go do tego stop-
nia, że nie szczędzą wydatków na herbaty droższe i rzadsze 
o wysokiej jakości. Mało kto jednak wie, że istnieją na świecie 
herbaty tak unikalne, że osiągają niebotyczne ceny.
Herbata Tie Guan Yin, której cena to 12 000 zł za kilogram!
Oryginalna i najwyższej jakości Tie Guan Yin, czyli słynny 
oolong pochodzący z Chin z prowincji Fujian, musi przejść 16 
procesów, nim będzie gotowy, by trafić na sklepowe półki. 
Wiele osób zna smak słynnej herbaty ponieważ jest już dość 
popularna. Pamiętać trzeba jednak, że herbata tego typu pro-
dukowana jest w różnych miejscach czasem nawet na różne 
sposoby. Najcenniejsza jest ta oryginalna przygotowana we-
dług tradycyjnych procedur i z krzewów jak najbliżej spokrew-
nionych z oryginalnymi. Tak dobry oolong może być parzony 
nawet 7 razy bez utraty smaku.

Herbata Panda Dung Tea to koszt za kilogram, bagatela,  
275 800 zł! Herbata ta kojarzy się z odchodami pandy i jest 
to nieprzypadkowe skojarzenie. Pandy mają niezbyt wydolny 
układ pokarmowy, który przetwarza zaledwie 30% tego, 
co zwierzę zjada. Okazuje się, że pandy karmione jedynie 
młodymi pędami bambusa produkują świetnej jakości nawóz, 
który doskonale nadaje się do nawożenia krzewów herbacia-
nych. Pomysł powstał w górach Ya’an w Syczuanie. Wkrótce 
okazało się, że herbata nawożona pandzimi odchodami ce-
chuje się wyjątkowym smakiem. Gdy dodamy do tego fakt, 
że pandy są przez Chińczyków darzone szczególną sympatią, 
zrozumiałe staje się, dlaczego panda dung tea jest jedną z naj-
droższych herbat świata, której można się napić już za jedyne 
800 zł za filiżankę.
Wiadomo, że herbata pu-erh im starsza, tym lepsza. Współ-
cześnie można ją kupić ze niewielkie kwoty, ponieważ jest 
produkowana na bieżąco i postarzana metodą zwaną wodui, 
dzięki czemu przypomina w smaku herbatę długo leżakowaną. 
Nie jest nią jednak i prawdziwi koneserzy są w stanie od ra-
zu wyczuć różnicę pomiędzy herbatą postarzaną, a prawdziwie 
starą. Pod tym względem pu-erh przypomina wiekowe, dłu-
go leżakowane wina. Na specjalnych aukcjach herbacianych 
niejednokrotnie osiąga zawrotne ceny. Herbata pochodzą-
ca z 1900 roku sprasowana w „ciastko” o masie 2060 g by-
ła w 2013 roku sprzedana na aukcji za 1,7 mln dolarów, co daje 
około 850 000 dolarów za kilogram.
To nieprawda, że herbata zielona i czarna pochodzą z dwóch 
innych roślin, różnica w smaku i barwie naparu zależy od dłu-
gości procesu produkcji, a zwłaszcza fermentacji. Dlatego roz-
różniamy kilka typów herbat: białe, zielone, oolong, czerwone, 
żółte, czarne i aromatyzowane.

HERBATA BIAŁA
Herbatę białą otrzymuje się z delikatnych, nierozwiniętych 
pączków zbieranych wczesną wiosną. W tym stadium listki po-
kryte są drobniutkimi białymi włoskami. Listki nie są podda-
wane procesowi fermentacji, a jedynie delikatnie suszone. 
To sprawia, że wartościowe substancje zostają zachowane 
w wysoce skoncentrowanej formie. Biała herbata ma działanie  
orzeźwiające, wspomaga koncentrację zawiera dużo witaminy 
C oraz kofeiny. Zalecane jest picie białej herbaty zamiast kawy, 

Herbaty
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ponieważ równie silnie pobudza, a jest przyjazna dla organi-
zmu – nie podnosi ciśnienia tętniczego. Jest również środkiem, 
który redukuje objawy napięcia i stresu. Cechuje się najsilniej-
szymi właściwościami antyoksydacyjnymi. Zawiera polifenole 
chroniące organizm przed atakiem wolnych rodników, które są 
odpowiedzialne za proces starzenia.

HERBATA ZIELONA
Jest to herbata, której świeżo zerwane liście pozostawia się 
do przeschnięcia, a następnie w wyniku obróbki cieplnej po-
wstrzymuje proces fermentacji. Produkcja odbywa się mecha-
nicznie, ale w wielu rejonach Chin stosuje się metody ręczne, 
zwłaszcza do produkcji najlepszych herbat. Zielona herba-

ta zawiera m.in. 
witaminy A, B, B2, 
C, E, K oraz wiele 
minerałów (fluor, 
żelazo, sód, wa-
pń, potas, cynk). 
W zielonej herba-
cie znajdziemy bo-
gactwo polifenoli, 
garbników, teiny, 
fluoru. Teina zna-
na jest z tego że, 
ułatwia koncen-
trację i popra-

wia pamięć. Polifenole opóźniają proces starzenia się komórek. 
Garbniki pomagają zwalczać wirusy i bakterie. Wysoka zawar-
tości fluoru pozytywnie wpływa na zęby, chroniąc je przed 
próchnicą, oraz odświeża oddech.

HERBATA OOLONG
Ta herbata jest nazwana półfermentowaną i produkowana jest 
w Chinach i na Tajwanie. Liście na oolongi zaraz po zbiorze 
są poddawane obróbce. Proces fermentacji jest krótszy niż 
w przypadku herbat czarnych, odbywa się w ok. 20%, a liście 
pozostają całe, nie są połamane przez zwijanie.
Natomiast oolongi z Tajwanu poddawane są procesowi fer-
mentacji w 60%, dlatego są ciemniejsze i dają ciemniejszy 
napar. Pomiędzy herbatą zieloną a oolongiem znajduje się pu-
szong, czyli inny rodzaj herbaty o jeszcze krótszej fermentacji.

HERBATA CZERWONA
Czerwona herbata jest herbatą półfermentowaną. Szcze-
gólnym uznaniem wśród herbat czerwonych cieszy się 
chińska pu-erh. Należy ona do najpopularniejszych herbat 
stosowanych w odchudzaniu. Sprzyja obniżeniu poziomu cho-
lesterolu i regulacji ciśnienia krwi. Zawiera między innymi: 
garbniki, alkaloidy, flawonoidy, minerały (wapń, magnez, cynk, 
mangan, miedź, selen) oraz witaminę C. Od dawna znane są 
jej właściwości przeciwutleniające, odtruwające organizm 
i oczyszczające go z toksyn. Ponadto pu-erh, jak większość 
czerwonych herbat, działa pozytywnie na wątrobę i łago-
dzi skutki spożycia alkoholu.

HERBATA ŻÓŁTA
Liście tej herbaty pozyskiwane są z chińskiej odmiany krze-
wu herbacianego. Jej produkcją do dziś zajmują się wyłącznie 
Chińczycy w nielicznych prowincjach takich jak Hunan, Anhui, 
Syczuan, Guangdong i Zhejiang. Żółtą herbatę początko-
wo robi się jak herbatę zieloną, jednak później poddawa-
na jest fermentacji nieenzymatycznej polegającej na procesie 

podobnym do kiszenia, dzięki czemu liście żółkną, ponieważ 
fermentacja zachodzi we własnych sokach.
Żółta herbata zawiera bardzo niewiele kofeiny, bowiem poniżej 
1%, dzięki czemu pijana jest chętnie w godzinach wieczornych. 
Ma także niewiele garbników, działa zatem tonizująco i od-
świeżająco i nie drażni żołądka, natomiast poprawia trawienie. 
Podobnie jak herbata czerwona ma działanie oczyszczające. 
Wychwytuje i ułatwia wydalanie z organizmu toksyn i zbędnych 
substancji, jej działanie jest jednak łagodniejsze niż herbaty 
czerwonej i nie ułatwia, tak jak ona, procesu odchudzania.

HERBATA CZARNA
Herbata czarna jest najbardziej znaną ze wszystkich herbat. 
Ten rodzaj herbaty znany jest wszystkim – jest to całkowicie 
sfermentowana herbata, co nadaje jej intensywnej barwy, 
smaku i aromatu.
W zależności od regionu, w jakim jest produkowana wyróż-
nia się różnice w metodach obróbki. Zawsze jednak istnieją 
cztery podstawowe etapy: więdnięcie, zwijanie, fermentowa-
nie i suszenie.
Liście do więdnięcia są rozkładane, dla uzyskiwania lepszych 
gatunków herbaty – w cieniu – tak długo, aż będą miękkie, 
aby przy zwijaniu nie popękały. Następnie liście są zwijane 
i rozkładane na trzy i pół godziny w wilgotnym powietrzu, by 
wchłonęły tlen. Barwa liścia zmienia się z zielonej na rdzawo-
czerwoną. Zwijanie w niektórych fabrykach odbywa się jeszcze 
ręcznie, ale większość używa maszyn. Sfermentowane liście 
są poddawane paleniu, któremu zawdzięczamy ciemny kolor 
herbaty. Odbywa się to w gorących piecach lub przepusz-
cza się herbatę przez tunele gorącego powietrza. Można jed-
nak spotkać w Chinach fabryki, w których palenie odbywa się 
tradycyjnie w rondlach na otwartym ogniu.
Czarna herbata zawiera dużo flawonoidów. Flawonoidy 
wzmacniają naczynia krwionośne. Hamują rozwój bakte-
rii w układzie pokarmowym i pobudzają go do wydzielania so-
ków trawiennych. 

HERBATY AROMATYZOWANE
Do ich produkcji są wykorzystywane wszystkie wyżej wymie-
nionych typy herbat, do których w ostatnim stadium, przed 
pakowaniem, dodawane są przyprawy korzenne, ziołowe, 
płatki kwiatów lub esencje owocowe.
Z dodatków urozmaicających smak stosuje się między 
innymi kwiaty jaśminu, róży, bławatka lub malwy oraz kawał-
ki owoców, m.in. mango, ananasa, pomarańczy, wiśni, czarnej 
porzeczki, jabłek czy truskawek. Popularnym dodatkiem jest 
także trawa cytrynowa. Do aromatyzowania służą też przypra-
wy korzenne, takie jak imbir, cynamon czy żeń-szeń.•

Biała: 70-80°C, 1-3 min.
Zielona: 70-90°C, 1-3 min.
Oolong: 90-95°C, ok. 1,5 min.
Pu-Erh: 90°C, 2-4 min.
Czarna: 95-100°C , 2-3 min.

TEMPERATURA WODY 
I CZAS PARZENIA HERBATY
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WITAMY W NOWYM ROKU 2020! W roku, w którym 
zrealizujemy nasze noworoczne postanowienia. Wykorzystamy 
do maksimum zakupione właśnie karnety na siłownię i na ba-
sen. Tego lata z radością będziemy rozbierać się na plażach. 
Dzienniczek pokarmowy wypełniany regularnie pozwoli nam 
dokładnie stwierdzić, które produkty są dla nas dobre, a po któ-
rych źle się czujemy. Pełni zapału wybierzemy się na bada-
nia krwi i poprosimy o sprawdzenie poziomu cholesterolu, aby 
z dumą słuchać pochwał przy omawianiu wyników z lekarzem. 
Bo w tym roku stawiamy na prewencję, dlatego badamy się re-
gularnie, robimy dwa przeglądy stomatologiczne, a wszystkie 
panie robią cytologię i USG piersi. 6 stycznia jest przedłużony 
weekend, więc umawiamy się ze znajomymi na pizzę. Terminy 
badań w przychodni są tak odległe, że postanawiamy umówić 
się za miesiąc lub dwa. No i kto pójdzie na trening w blue 
monday? Resztę chyba znacie. 
Jako dietetyk zacznę od złej wiadomości. Nie ma diety cud! 
Diety w powszechnym rozumieniu – jako okresowa zmiana spo-
sobu żywienia – prawie nie działają w dłuższej perspektywie. 
Nawet gdy mamy silniejszą motywację spowodowaną stomią, 
niezwykle rzadko udaje się w pełni zapanować nad tym, co je-
my i jak żyjemy. 
Po tygodniach wyrzeczeń wracają stare nawyki, czujemy 
się zagubieni, bo nie wiemy, skąd biorą się dokładnie nasze 
wzdęcia bądź biegunka, albo przybywa nam kilogramów i … 
nic nowego.
Skuteczna jest za to trwała zmiana – brzmi niewiarygodnie? 
Zmiana, którą lubimy. Która nas cieszy i motywuje do dalsze-
go działania! Ale jak to zrobić?
Wyznacz sobie zadanie. I mów o nim w taki sposób, jakby to już 
się działo. W 2020 roku jem zdrowo i czerpię z tego ogromną 
radość. Moja stomia jest opanowana. 
To początek. Bo spiąć się i osiągnąć cel można chwilowo, ale 
co dalej? Jak go utrzymać? Rada jest prosta. Utrzymanie efek-
tu postaw sobie jako kolejne zadanie. I już! To ta dobra wiado-
mość. A więc od początku.

NIE ZACZYNAJ W PONIEDZIAŁEK
To najtrudniejszy dzień w tygodniu. Drastyczny powrót do rze-
czywistości po weekendzie jest już wystarczająco trudny. Za-
cznij w niedzielę! W sobotę możesz zaplanować, co chcesz jeść, 
zrobić zakupy, ugotować zdrowe dania. Zwykle w niedzielę 
osiągamy zadowalający nas stan wyspania, mamy czas 
na chwilę sportu i przygotowanie czegoś do zjedzenia na jutro. 
Osiągamy sukces, duma nas rozpiera, a energia pcha w kolejne 
dni z radością! 

NOTUJ I ZDOBĄDŹ ŚWIADOMOŚĆ –  
TO POŁOWA SUKCESU
Trzeba by mieć wyjątkowe szczęście, aby nie mieć żadnych 
dolegliwości w związku ze stomią. Słuchając reklam w radio, 
nie mamy wątpliwości, że dolegliwości ze strony przewodu po-
karmowego dotyczą większości społeczeństwa. Mając stomię, 
doświadczamy ich dotkliwiej. Ale niech was to nie zniechęca. 
Notujcie wszystko, co jecie i pijecie, i notujcie problematyczne 
objawy – jak się czujecie i co dzieje się w waszym woreczku. 
To połowa sukcesu!

MAŁE KROCZKI
Moja znajoma coach Aleksandra Gelo-Piesta mówi, że sło-
nia można zjeść, ale po kawałeczku. Ja mówię, żeby słoni nie 
jeść, bo przyniesie to skutek odwrotny od zamierzonego (nie-
strawność gwarantowana). Ale metodę polecam. Każdy chy-
ba miał pomysł, żeby od jutra jeść pięć zdrowych posiłków, 
uprawiać przynajmniej godzinę sportu, spać 8 godzin na dobę 
i być miłym dla wszystkich, nie robiąc w pracy i w życiu żadnych 
zaległości… I znamy efekt. Małe cele są łatwiejsze i prowadzą 
nas do gigantycznego sukcesu. 
• Dziś wypiję 1,5 litra wody i tylko jeden słodki napój. 
• Przejdę 10 000 kroków (wiecie, że większość 

telefonów ma krokomierze?). 
• Jutro zjem śniadanie przed wyjściem z domu, a drugie 

zabiorę ze sobą.
• Zamiast tabliczki czekolady, zjem tylko pół. 
• Kupię razowe pieczywo zamiast białego (lub grahamkę, 

jeśli muszę unikać błonnika). 
Zrealizowanie takich celów prowadzi nas do sukcesu. Jest sto-
sunkowo łatwe, daje radość i satysfakcję. Pomaga budować 
dobre nawyki. 
BĄDŹ DOBRY DLA SIEBIE
Stwórz listę rzeczy dla ciebie przyjemnych. Dzięki którym czu-
jesz się dobrze. Takich, po których zrobi ci się miło i dobrze. 
I na tej liście nie powinno być pączków, chipsów ani lodów. 
Mogą się za to znaleźć: przeczytanie rozdziału książki, spa-
cer, telefon do znajomej, zrobienie maseczki, pocałowanie 
ukochanego, zrobienie makijażu, obejrzenie serialu, kupienie 
drobiazgu, kąpiel w pianie. Gdy jest ci źle, wybierz punkt z listy 
i zrób sobie przyjemność. 
REKALS
Zapominamy zupełnie o wpływie stresu na nasze samopoczu-
cie. Gdy maleńkie dziecko jest niespokojne i płacze, reaguje 
biegunką lub zaparciem – nikt się temu nie dziwi. Uspokaja-
my je, głaszczemy i kładziemy ciepłą pieluszkę na brzuchu. 
Bądźmy dla siebie tacy dobrzy. Dbajmy o siebie, o swój 
spokój, o sen, o nawodnienie organizmu. To niezwykle ważne. 
POWODZENIA!•

Tekst: Katarzyna Błażejewska-Stuhr

NIE MA 
DIETY CUD!

Tekst: Magda Rodak
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KSIĄZKA

Tekst: Magda Rodak

Być rodzicem 
dziecka chorego

Poczucie winy i nieustający niepokój prowadzą do 
tego, że stajemy się egocentryczni i przestajemy 
dostrzegać uczucia i potrzeby innych – czytamy w 
opublikowanej właśnie po polsku książce Jespera 
Juula Rodzina i dziecko z chorobą przewlekłą.

We wszystkich rodzinach z obojgiem 
rodziców najważniejsza jest miłosna relacja między 
dorosłymi. Ona nadaje ton i decyduje o atmosferze 
w domu. (…) To samo dotyczy samotnych rodziców, 
którzy powinni dbać o własne życie i w miarę możli-
wości nie ugrzęznąć jedynie w roli matki czy ojca.

Jesper Juul, Rodzina i dziecko 
z chorobą przewlekłą, przeło-
żyła Agnieszka Schönfeld, wyd. 
MiND

Na zdjęciu: Jesper Juul
Jesper Juul to wybitny duński pedagog i terapeuta rodzinny, 
a także autor wielu inspirujących książek o wychowaniu. Dla 
mnie największym odkryciem była jego książka Nastolatki. 
Kiedy kończy się wychowanie?. Teraz, kiedy moje dzieci są już 
prawie dorosłe, tym bardziej doceniam, jak bardzo jest praw-
dziwa. Juul konsekwentnie propagował w swoich książkach 
idee szacunku i współdziałania w relacjach z dzieckiem. Rolę 
rodzica w stosunku do starszego dziecka określał obrazowo 
mianem „sparingpartnera”.
Najnowsza książka Jespera Juula, skierowana do rodziców 
dzieci przewlekle chorych, jest także zaskakująca, i to z wielu 
względów. Choć cienka i niepozorna, w niewielkiej objętości 
zawiera wiele ważnych treści. Inspiruje, zachęca do refleksji  
i pomaga złapać dystans rodzicom przeciążonym i przytłoczo-
nym opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym czy przewlekle 
chorym.

Jedna z głównych tez Juula dotyczy tego, że niezwykle istotne 
jest dla dziecka, by jego rodzice jak najlepiej dogadywali się 
ze sobą. Juul daje sporo wskazówek co do tego, jak rodzice 
mogą zadbać o samych siebie i o siebie nawzajem. I nie są to 
górnolotne, teoretyczne rozważania o konieczności dzielenia 
się obowiązkami, ale konkretne przykłady tego, w jaki sposób 
można wyrażać troskę o partnera i proponować mu odciążenie 
go w jego pracy. Ci, którzy nie wiedzą za bardzo, jak o tym mó-
wić, znajdą tu po prostu przykłady konkretnych wypowiedzi. 
Juul pokazuje także, w jaki sposób radzić sobie z paraliżującym 
poczuciem winy, które może być bardzo destrukcyjne i dla 
rodziców, i dla dziecka.

Juul podkreśla także, że nie należy redukować dziecka do 
choroby. „Dziecko nigdy nie powinno być traktowane jedynie 
jako pacjent” – pisze. Tak jak w przypadku każdego innego 
dziecka, rodzic powinien starać się komunikować ze swoim 
chorym dzieckiem w sposób empatyczny. Chodzi m.in. o to, 
by cierpliwie i spokojnie wysłuchać dziecko nawet wtedy, 

kiedy opowiada ono o bardzo trudnych uczuciach. To szansa 
na to, by dziecko stawało się coraz bardziej odpowiedzialne  
i kształtowało swoją tożsamość. Nie powinniśmy bowiem ule-
gać pokusie ochronienia chorego dziecka przed całym złem 
świata. 
Życie z dzieckiem z chorobą przewlekłą stale zmusza nas 
do tego, by przekraczać własne granice i określać na nowo 
osobiste potrzeby. Taka jest rzeczywistość. Właśnie z tego 

powodu należy zwracać baczną 
uwagę na drażliwość, frustrację  
i złość, które są oznakami, iż nasza 
miłość i opieka przybrały formę, 
która osłabia nasze relacje. Nikt 
w rodzinie na tym nie korzysta – 
nawet ci, którzy przywykli, że mają 
matkę, ojca czy partnera będące-
go zawsze do dyspozycji.

KSIĄŻKA
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Tekst i zdjęcia: Diana Pieniążek

Dziś pokażę wam jak uszyć skarpetę na prezenty. Taką świą-
teczną skarpetę możecie powiesić nad kominkiem, na klamce 
drzwi czy na poręczy schodów. Dzięki temu, że na rynku znaj-
dziecie mnóstwo pięknych tkanin, z pewnością znajdziecie też 
takie, które idealnie będą wpasowywać się w klimat waszych 
świąt.

Potrzebne materiały (zdjęcie 4):

• Tkanina bawełniana (na skarpetę, na mankiet skarpety 
oraz na podszewkę)

• Tasiemka
• Maszyna do szycia, i nici/ lub igła i nici
• Nożyczki, taśma klejąca
• Wykrój (zdjęcia 1,2,3)

Święta zbliżają się do nas dużymi krokami, a co najczęściej kojarzy nam się ze świętami? Oczywiście 
Święty Mikołaj, choinka i prezenty. Miło, gdy prezenty są ładnie zapakowane, a jeszcze milej, gdy to 
opakowanie jest ekologiczne i można je wykorzystywać wielokrotnie, w dodatku może być fantastyczną 
świąteczną ozdobą domu. 

1. Wycinamy i sklejamy ze sobą wykrój litery A z A oraz B z B. 
(zdjęcie 5)

2. Odrysowujemy na tkaninie i wycinamy 2 sztuki skarpety 
w lustrzanym odbiciu, 2 sztuki mankietu skarpety (zdjęcie 
6).

3. Zaginamy na wykroju makiet skarpety (zaznaczony prze-
rywaną linią) i odrysowujemy pomniejszoną skarpetę 
na podszewce również w lustrzanym odbiciu (zdjęcie 7).

4. Związujemy pętelkę tasiemki i wszywamy pomiędzy 
podszewkę skarpety a mankiet. (zdjęcie 8) Szyjemy 
w miejscu zaznaczonym czerwoną linią. Drugą stronę 
skarpety szyjemy tak samo, tylko już bez tasiemki. Po roz-
łożeniu skarpeta powinna wyglądać jak na zdjęciu 9. 

5. Składamy prawą stroną do prawej zewnętrzną część na-
szej skarpety, pamiętając, by przód skarpety szedł w tym 
samym kierunku co podszewki, i zszywamy tam, gdzie 
zaznaczona jest czerwona linia (zdjęcie 10). Drugą stronę 
skarpety zszywamy tak samo. 

6. Powinny nam powstać bardzo długie skarpety, składamy 
je ze sobą prawą stroną do prawej. Obszywamy dookoła, 
zostawiając miejsce na przewinięcie na drugą stronę, 
zaznaczone czerwoną przerywaną linią. Uważajmy, by 
przez przypadek nie przyszyć tasiemki (zdjęcie 11).

2

4

5 6

Świąteczna 

skarpeta

1

3

7
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7. Nacinamy wklęsłą część skarpety, dzięki czemu po przewi-
nięciu na prawą stronę nie będzie się marszczyć. (zdjęcie 12)

8. Przewijamy skarpetę na prawą stronę i zszywany wylot, 
zaznaczony czerwoną linią. (zdjęcie 13)

9. Wkładamy podszewkę do środka skarpety, staramy się, 
by palce znajdowały się pod palcami a pięta pod piętą. 
(zdjęcie 14)

10. Wywijamy mankiet naszej skarpety i jest ona już gotowa. 
Teraz możemy włożyć do niej jakiś prezent lub udekoro-
wać nią dom. 

11 12

Misją Fundacji jest szerzenie w Polsce i w Europie wiedzy z zakresu seksuologii, onkologii i profilaktyki. 
Dziedzin, które się ze sobą przenikają, a które są owiane tabu i wieloma mitami! Pomimo, że mamy XXI 
wiek!

Naszym celem jest prowadzenie edukacji psychoseksualnej, przeciwuzależnieniowej i profilaktycznej 
oraz zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita cienkiego i grubego, poprawa jakości życia chorych 
oraz szerzenie profilaktyki przeciwnowotworowej.

Seksuologia  Onkologia  Profilaktyka  Promocja  Zdrowia 

Nasze publikacje i projekty znajdziesz na www.poprostu.org

KRS: 0000474431, Adres: al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa, Telefon: 22 3947886, 609967734, E-mail: ece@poprostu.org
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TEATR, FILHARMONIA I SAVOIR VIVRE
W DZIESIĘCIU PUNKTACH

O teatrze jako o świątyni pisano w połowie XX 
wieku. Teatr miał być traktowany jako miejsce 
szczególne i chciałabym, aby takim pozostał. To 
przecież w teatrze widzowie spotykają się z nauką, 
kulturą i sztuką.

Po pierwsze – odpowiedni ubiór 
Należy wybrać swój strój tak, aby podkreślić rangę wydarze-
nia, na które się wybieramy. Wiele teatrów, zwłaszcza tych 
współczesnych, pozwala widzom na luźniejszą formę ubioru. 
Ale dresowe i wakacyjne stroje są absolutnie niedopuszczal-
ne! Widowiska baletowe czy operowe wymagają właściwej 
oprawy. Odpowiednia jest klasyczna czerń lub granat, a także 
sukienki, spódnice lub eleganckie spodnie w przypadku ko-
biet. Jeśli chodzi o panów – garnitur lub eleganckie spodnie 
z koszulą będą właściwym wyborem.

Po drugie – przybycie
Należy przyjść wcześniej, aby odebrać zamówiony bilet 
i zostawić okrycie wierzchnie w szatni, a następnie zająć miej-
sca na widowni. Punktualne pojawienie się, to wyraz szacun-
ku dla występujących artystów.

Po trzecie – zajmowanie miejsc na widowni 
Zajmując miejsce na widowni i wchodząc do swojego rzędu, 
zawsze należy odwrócić się tyłem do sceny i przodem do osób, 
które wcześniej zajęły już krzesła w naszym rzędzie. 

Jeśli już usiedliśmy, a między rzędami jest zbyt mało przestrze-
ni, najlepiej podnieść się, aby przepuścić osobę, która udaje 
się na swoje miejsce. 

Po czwarte – bez wyjątku
Na widownię nie można przynosić napojów ani jedzenia. 
Nawet gdy jesteśmy z dziećmi! Nie wolno podczas spekta-
klu zażywać lekarstw, jeść cukierków – szeleszczące blisty 
i papierki to zmora zarówno dla aktorów, jak i dla widzów. 
W każdym teatrze przed spektaklem odtwarzany jest ko-
munikat z prośbą o wyłączenie telefonów komórkowych 
i należy się do niego zastosować. Jeśli nie umiemy przyciszyć 
telefonu, nie pamiętamy PIN-u i boimy się, że nie będziemy 
umieli telefonu włączyć, zostawmy go w szatni. Pamiętajmy 
także, że wszelkie alarmy / przypominajki dzwonią, mimo wy-
ciszenia dźwięku lub wyłączenia telefonu – sprawdźmy, czy 
nie mamy ustawionego alarmu na czas trwania spektaklu. 
Jeśli skorzystaliśmy z telefonu podczas przerwy, pamiętajmy, 
żeby go ponownie wyłączyć przed kolejnym aktem. Dzwoniący 
telefon to naprawdę koszmar. Rozprasza aktorów, a nie każdy 
umie z tej sytuacji wybrnąć natychmiastową ripostą, choćby 
taką, którą usłyszałam kiedyś w Teatrze Powszechnym z ust 
Piotra Machalicy: „Jeśli to z Hollywood, to proszę odebrać”.

Po piąte – oklaski
Brawa są bardzo mile widziane! W ten sposób artyści widzą, 
że spektakl, wykonanie utworu spotyka się z pozytywnym 
odbiorem. Brawa podczas ukłonów to docenienie pracy 

WSPÓŁCZESNE MANIERY

Tekst: Bianca-Beata Kotoro
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wszystkich osób zaangażowanych w przygotowa-
nie spektaklu. Ale – proszę Państwa – naprawdę 
nie każdy spektakl zasługuje na oklaski na stojąco. 
Takim zachowaniem dewaluujemy sposób oka-
zania naszego zadowolenia i zachwytu. Zwykłe 
oklaski i kilkukrotne wywołanie nimi aktorów lub 
wykonawców na scenę wystarczy. W filharmo-
nii klaszczemy na koniec utworu – zwykle utwór 
ma kilka części, które opisane są w programie. I tak 
na przykład Koncert nr 1 E-dur „Wiosna” Antonia Vi-
valdiego dzieli się na trzy części: Allegro, Largo, 
Allegro – zatem klaszczemy po trzeciej, mimo że wy-
konawcy robią krótką przerwę między każdą z nich. 
W operze możemy bić brawo po wyjątkowo trudnej, 
znanej, długiej bądź brawurowo wykonanej arii so-
lowej. Jeśli nie jesteśmy przekonani, czy to zrobić, 
najlepiej będzie, jeśli powstrzymamy wyrażanie 
zachwytu oklaskami w środku przedstawienia.

Po szóste – tego nie wolno
W teatrze nie należy dotykać elementów scenografii, prze-
chodzących artystów i ich kostiumów. Nawet jeśli artyści pod-
chodzą do widowni bardzo blisko, w dobrym tonie będzie ich 
obserwowanie. Absolutnie pod żadnym pozorem nie wykonuj-
my zdjęć oraz klipów video!

Po siódme – na koniec 
Salę teatralną / widowiskową opuszczamy dopiero po zakoń-
czeniu spektaklu i zapaleniu świateł. Wcześniejsze wyjście 
z sali to brak szacunku do występujących artystów. Pamiętajmy 
o tym, że opuszczanie swojego miejsca w trakcie trwania spek-
taklu jest niekomfortowe również dla innych osób siedzących 
na widowni.

Po ósme – gdy idziemy z dzieckiem
Dziecku należy wytłumaczyć, dokąd idziemy, czym jest teatr 
bądź koncert, co będzie się działo na scenie i jak należy się 
zachować na widowni. Już trzy-czterolatek zrozumie, że w te-
atrze panują pewne zasady: czyli nie rozmawiamy po trzecim 
dzwonku, aby nie przeszkadzać, że w czasie spektaklu gaśnie 
światło, a jeść i pić można tylko podczas przerw i nie na widow-

ni! Pamiętajmy, że dziecko najlepiej uczy się przez doświad-
czenie i obserwację, więc wystarczy zabrać malucha kilka razy 
do teatru, aby poczuło się pewnie – jak prawdziwy teatroman 
– i dać odpowiedni przykład zachowań. 

Po dziewiąte – podsumowując
Teatr, opera, sala koncertowa są miejscami, gdzie doświadcza-
my pewnej wspólnoty i dzielimy te same doświadczenia z innymi. 
Najlepsza zabawa w teatrze jest wówczas, gdy zarówno rodzi-
ce, dziadkowie, jak i dzieci są zaangażowani w przedstawienie. 
Nawet idąc z małymi dziećmi, opiekunowie powinni szukać 
spektakli, które są interesujące zarówno dla maluchów, jak 
i dla opiekunów. Kiedy przedstawienie nas poruszy, mamy 
gotowy temat do rozmów tak o samym przedstawieniu, jak 
i o kostiumach, scenografii, tekstach, a nawet życiu.

 Po dziesiąte – gorąco polecam teatr, 
operę i salę koncertową. I aby wszystkie 
powyższe zasady, były dla nas oczywistością!
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#1: Amerykański rynek opakowań na prezenty jest wart 
ponad trzy miliardy dolarów

#2: Niezapakowane prezenty świątecznie nie są 
prezentami
Kontekst (w tym przypadku w formie papieru lub torebki) 
ma znaczenie. Pakujemy prezenty, bo inni oczekują tego od 
prezentów. Zapakowanie prezentu nadaje mu symboliczne-
go znaczenia i robi ze zwykłej rzeczy prezent. Dla 25% ba-
danych pakowanie prezentów jest czynnością, która bardziej 
wprowadza ich w świąteczny nastrój niż samo kupowanie 
prezentów.
Ponadto zapakowanie prezentu jest jasnym sygnałem, w jakiej 
sytuacji się znajdujemy, czyli że jest to sytuacja otrzymywa-
nia prezentu, a nie na przykład wymiany czy handlu, przez co za-
równo osoba obdarowująca, jak i otrzymująca prezent wiedzą, 
z czym mają do czynienia.

#3: Dziewięćdziesiąt sześć procent prezentów, jakie 
ludzie sobie dają, jest zapakowana

#4: Zapakowanie prezentu wpływa pozytywnie na ocenę 
jego atrakcyjności
Opakowanie zwiększa poziom atrakcyjności otrzymanej rzeczy 
– zapakowane prezenty (rzeczy) oceniamy jako fajniejsze niż 
rzeczy niezapakowane.

#5: Dzieje się tak dlatego, że opakowanie kojarzy nam się 
z pozytywnymi emocjami i te pozytywne emocje zostają 
przełożone na sam prezent
Opakowania kojarzą nam się z otrzymywaniem prezentów, 
czyli pozytywnie. Te emocje zostają przełożone na sam pre-
zent (rzecz). Tym samym opakowanie staje się sygnałem, że 
czeka nas coś przyjemnego. To przekonanie i te pozytywne 
emocje zostają przełożone na rzecz, którą dostajemy, i bardziej 
się nam ona podoba, niż gdybyśmy dostali ją niezapakowaną 
lub nabyli w inny sposób.

#6: Rodzaj opakowania prezentu ma wpływ na poziom 
zadowolenia z niego
Uczestnicy pewnego badania zostali podzieleni na trzy grupy. 
Pierwsza z nich otrzymała prezenty zapakowane tradycyjnie, 
czyli w kolorowy papier. Druga grupa otrzymała prezenty 
zapakowane w szary papier. Trzecia grupa otrzymała prezenty 
nieopakowane. Okazało się, że rodzaj opakowania wpłynął 
na percepcję atrakcyjności prezentu – prezenty opakowane 
w szary papier były ocenione prawie tak samo jak prezenty 
niezapakowane, czyli dużo gorzej niż prezenty normalnie (ład-
nie) zapakowane.

#7: Ludzie interpretują otrzymanie niezapakowane-
go prezentu jako sygnał, że relacja jest nieważna lub że 
obdarowujący jest w nią mało zaangażowany, ale…
Wyjątkiem są sytuacje, kiedy obdarowujący wie, że obdaro-
wywany lubi otrzymywać niezapakowane prezenty (np. ze 
względu na zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego). 
W takiej sytuacji niezapakowanie prezentu interpretowane jest 
jako oznaka intymności i znajomości obdarowywanego.

Tekst: Julia Kołodko

Pakowanie 
prezentów

foto: freep
ik.com

Nigdy nie przestanie mnie zadziwiać, na jakie 
tematy naukowcy robią badania. Kto chce 
się dowiedzieć więcej o pakowaniu 
świątecznych prezentów?
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Słowo „projektowanie” jest bardzo  
pojemne i ma bardzo wiele znaczeń. Dla każdego oznacza coś 
innego. Dla mnie jest synonimem podjęcia szeregu czynności, 
które mają nas doprowadzić do uporządkowanego, łatwe-
go w utrzymaniu czystości, dobrze zorganizowanego mieszka-
nia lub domu. Gdzie każda rzecz będzie miała swoje ustalone 
miejsce i w sposób intuicyjny będziemy mogli po nią sięgnąć. 
Myślenia bez lęku i frustracji o kolejnej sobocie spędzonej 
na porządkowaniu czy o wizycie znajomych. Pożegnanie po-
rannych krzyków – gdzie są moje klucze!!! To jest nasz cel.

 Często dosłownie i w przenośni mówi się, że trzeba „prze-
wietrzyć mieszkanie”. Zrobić generalne porządki. Pozbyć się 
nadmiaru. ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA I NOWY ROK – TO NA TE 
CZYNNOŚCI IDEALNY CZAS.
 Każdy z nas gromadzi rzeczy. Ubrania, buty, wazony, miski, 
papiery, kable, kamyki, kosmetyki, książki, hantle i skakanki, 
gadżety kuchenne, zabawki i bibeloty same niemalże znajdują 
drogę do naszego mieszkania. Wysysają powietrze. Powoli wy-
pełniają nasze półki, atakują szafy, anektują schowki i garaże, 
ograbiają nas z przestrzeni. Układamy je starannie, przekłada-
my z miejsca na miejsce albo nerwowo upychamy na półkach 
w nadziei, że kiedyś się przydadzą. I nic. Nie przydają się. Ku-
szą nas, wołają do nas, a mimo to unikamy ich i je ignorujemy. 
Nadmiar powoduje, że czujemy się przytłoczeni, brakuje nam 
oddechu. 
 Segregowanie to podstawa. Każde porządkowanie musimy 
zacząć od decyzji, które rzeczy zostawić, a których się pozbyć. 
Z tymi, które nie spełniają swojej funkcji lub ich nie lubimy 
(zniszczone, zepsute, ciasne, niemodne) jest łatwo, gorzej z ty-
mi, które są w dobrym stanie, często jeszcze z metką, a i tak 
z jakiegoś powodu z nich rezygnujemy. 
 Każdemu zdarzają się zakupy wywołane impulsem, emocjo-
nalne, na poprawę humoru. Coś nas chwilowo urzekło, ale 
tego nie używamy, a wyrzucić szkoda. Takim przedmiotom 
warto dać „drugie życie” – możemy je sprzedać lub oddać 
potrzebującym.
 Kolejny krok to wydzielenie miejsca na przedmioty każde-
go domownika. Znalezienie odpowiedniego miejsca dla rze-
czy, z których korzystamy na co dzień, i dla tych, które nam 
służą okazjonalnie. Rozlokowanie ich w określony sposób, tak 
aby korzystanie z nich było intuicyjne. Każdorazowe odkłada-
nie ich na właściwe miejsce. To właściwa droga.
 Bardzo często słowem sprzątanie nazywamy dwie czynności: 
porządkowanie i czyszczenie.
 Musimy pamiętać, że słowa porządkowanie i czyszczenie 
to nie to samo. Słowo porządkowanie oznacza radzenie sobie 
z przedmiotami, a czyszczenie to nic innego jak radzenie sobie 
z brudem i kurzem. Zawsze za zrobienie bałaganu odpowia-
da człowiek, a kurz osadza się sam.

Porządkowanie wymaga od nas sporego wysiłku, planowania, 
ogólnej koncepcji, podejmowania decyzji, a więc myślenia. 
Ta czynność zaprząta umysł.

 Czyszczenie wymaga działania, ale uwalnia umysł. Jest to dzia-
łanie mechaniczne, które u wielu osób powoduje odprężenie. 
Aby uzyskać zamierzony efekt, czyli porządek, będziemy 
potrzebowali pewnych przedmiotów, które pomogą nam 
w segregacji. Mam na myśli pudła i pudełka, pojemniki i wo-
reczki strunowe. Warto się w nie zaopatrzyć.

 Pudeł jest całe mnóstwo: małe, duże, drewniane, wiklino-
we, plastikowe i ze stali nierdzewnej. Kolorowe i przezro-
czyste. Do szaf ze względów praktycznych lepiej wybrać 
pudełka prostokątne i kwadratowe. Zapewnią nam lepszą 
organizację, wprowadzą ład poprzez lepsze dopasowanie 
do miejsca na półce. Jeśli mamy nieco więcej miejsca i takie 
lubimy, możemy wykorzystać okrągłe. Na otwartych półkach 
możemy postawić dekoracyjne pudełka lub kuferki, które 
wykorzystamy do przechowywania posegregowanych przed-
miotów. Pozwolą nam ukryć takie rzeczy, które powinny być 
pod ręką, a nie powinny być widoczne, na przykład produkty 
higieniczne. Trzymanie ich w oryginalnych opakowaniach 
z drogerii nie wchodzi w rachubę. Jeśli z łazienki korzysta kil-
ku domowników lub mamy niewiele miejsca w toalecie, zapas 
środków higienicznych można trzymać w estetycznych pudeł-
kach w szafie. Upraszcza sprawę wbudowana w łazience lub 
toalecie szafka. Pamiętajmy jednak, aby zachować tam ład 
i porządek przede wszystkim dla własnego komfortu, ale także 
na wypadek, gdyby ktoś ją otworzył w poszukiwaniu dodatko-
wej rolki papieru toaletowego.
 Wierzę, że posiadając uporządkowany dom, oszczędzamy 
mnóstwo czasu i dobrej energii, a te z kolei możemy przezna-
czyć na nasze zainteresowania i pasje. Uporządkowana prze-
strzeń poprawia samopoczucie i wprowadza dobry nastrój, nie 
tylko na święta. Bo to są drobne radości życia. •

Tekst i zdjęcia: Renata Greń

Projektowanie przestrzeni czyli spraw sobie 
świąteczny prezent
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Duża prędkość, jaką uzyskuje się podczas jazdy na nartach, 
oraz zmienność tempa niesie za sobą niebezpieczeństwo ła-
twego stracenia równowagi. Aby opanować umiejętność ha-
mowania naturalnego pędu ciała oraz utrzymania go w pionie 
podczas zjeżdżania z góry z dużą prędkością, potrzebna jest 
siła i sprawność mięśnia czworogłowego i dwugłowego uda, 
mięśni pośladkowych oraz dolnej części pleców, nie moż-
na zapomnieć także o mięśniach brzucha i rąk. Jak widać, 
jazda na nartach wymaga kompleksowego przygotowania or-
ganizmu do tego rodzaju wysiłku, co zmniejsza ryzyko kontuzji.
Wszystkie cechy, takie jak zwinność, koordynacja oraz szyb-
ki refleks, gwarantujące natychmiastową reakcję na ciągle 
zmieniające się warunki podczas jazdy, można wyrobić po-
przez specjalne ćwiczenia zwane plyometrycznymi. Podczas 
tych ćwiczeń ograniczony jest kontakt stóp z podłożem. Są 
to różnego rodzaju podskoki obunóż lub na jednej nodze, 
przeskoki z nogi na nogę wykonywane we wszystkich kierun-
kach tj. z boku na bok, w przód w tył czy z obrotem. 

Prawidłową pozycję narciarską przy zjeździe powinny charakte-
ryzować proste plecy. Za utrzymanie tej pozycji odpowiedzial-
ne są przede wszystkim mięsień najszerszy grzbietu i tricepsy. 
Znakomicie można je rozwinąć przy pomocy hantli, gum 
silikonowych czy sztangi lub zwykłego drążka zawieszone-
go w drzwiach, na którym można się podciągać.

Trudne koordynacyjnie ruchy charakteryzujące narciarstwo al-
pejskie, często zniechęcają początkujących narciarzy. W żadnym 
wypadku nie wolno przekraczać granicy bezpieczeństwa i do-
brze jest pamiętać, że na wysokości powyżej 2800 metrów jest 
znacznie mniej tlenu, co sprzyja szybszemu zmęczeniu. Za-
sada tzw. „trzeciego dnia”, wynikająca z nakładającego się 
zmęczenia, mówi, że nie powinno się w tym dniu forsować ze 
względu na obniżoną sprawność organizmu, który jeszcze się 
nie zaadoptował do nowych warunków.  Lepiej zejść wcześniej 
ze stoku i nie ryzykować, pójść po prostu na spacer. Jaz-
da na nartach przypomina ciągłą walkę z ośnieżonym stokiem. 
Jest wyzwaniem dla gór. Ale by wygrać tę walkę, trzeba się 
do niej również dobrze przygotować psychicznie. 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO SEZONU NARCIARSKIEGO 
W XXI WIEKU

Tekst: Hanna Fidusiewicz
Zdjęcia: Leszek Fidusiewicz

Jazda na nartach jest sportem trudnym, zalicza-
nym, niestety do najbardziej urazowych, nauka 
wbrew pozorom długotrwała i uciążliwa. Jako 
forma rekreacji, narciarstwo we wszystkich jego 
odmianach jest znakomitym sposobem ładowania 
akumulatora biologicznego. Zimne powietrze 
hartuje i dotlenia organizm. W dzisiejszych cza-
sach, a już na pewno w pewnych środowiskach po 
prostu nie wypada nie jeździć na nartach. Zwinna 
kobieca i mocna męska sylwetka mknąca po stoku 
przyciąga wzrok i jest zawsze obiektem zaintere-
sowania. Ale lekkość i płynność jazdy na nartach 
można uzyskać tylko przez prawidłowy trening 
specjalistyczny.
Często powodem urazów podczas zjazdów jest wyczerpanie, 
słaba koordynacja ruchowa lub nienależycie rozwinięty zmysł 
równowagi. Podstawą jednak jest kondycja i wytrzymałość 
mięśniowa. Oznacza to, że mięśnie biorące udział w jeździe 
na nartach są w stanie długo pozostać w  napięciu. Zapotrze-
bowanie mięśni na tlen w trakcie jazdy jest tak duże, że musi być 
on czerpany z dodatkowych procesów metabolicznych. Zjazd 
narciarski ma charakter pracy zmiennej o różnej intensywno-
ści dostosowanej do warunków terenowych. Trzeba przyspie-
szać albo zwalniać, nagle skręcić lub po prostu zatrzymać się.

Aby dobrze przygotować organizm do tego rodzaju wysiłku, 
najlepszy jest trening interwałowy, w  którym występuje 
zmienna intensywność, podobnie jak w jeździe na nartach. 
Biegając w terenie lub na bieżni po kilkuminutowej rozgrzew-
ce, właściwą część biegu dzielimy na odcinki 2-3 minutowe 
i biegniemy naprzemiennie w tempie szybkim i wolnym.
Na pierwszych treningach, czas biegu wolnego powinien być 
dłuższy, do około 5 minut, w miarę postępu, sukcesywnie 

należy go skracać, aż do momentu wyrównania obu od-
cinków, a nawet wydłużenia czasu biegu szybkiego. 

We wstępnym programie treningu powinny zna-
leźć się również ćwiczenia z obciążeniem 

wykonywane w szybkim tempie, z krót-
kimi przerwami wypoczynkowymi, 

takie jak półprzysiady, przy-
siady na jednej nodze, 

czy wchodzenie 
po schodach.
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Ćwiczenie 4
Przysiad z oparciem na jed-
nej nodze, wzmacnia po-
śladkowy, przygotowuje 
ciało do przenoszenia cię-
żaru z jednej nogi na drugą, 
potrzebne podczas wyko-
nywania skrętów na nar-
tach, wytrzymaj 1 minutę, 
koncentruj się na napina-
niu pośladka.

Ćwiczenie 6
Mięśnie brzucha, wzmac-
nianie mięśni brzucha, 
które współpracują z mię-
śniami pleców gwarantują 
utrzymanie lepszej równo-
wagi. Połóż się na plecach, 
unieś tułów i nogi, naprze-
miennie prostuj i uginaj no-
gi w kolanach około 30 sek. 

Ćwiczenie 5
Unoszenie ramion w bok 
w opadzie, wzmacnia mię-
śnie pleców i ramion, po-
chyl tułów, plecy proste, 
ruch odbywa się w bok, 
w stawach barkowych, 
aby wzmocnić mięsień 
trójgłowy ramienia, wykonuj 
dodatkowo pompki. 3 serie 
po 10-15 powtórzeń.

Ćwiczenie 3
Przysiad z oparciem,  
wzmacnia mięsień czwo-
rogłowy uda, wytrzymaj 
w pozycji „krzesełka” 1 mi-
nutę, wydłuż do 5 minut. 
Dodatkowo możesz wy-
konywać zwykłe przysiady, 
które wzmacniają mięsień 
dwugłowy uda.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenia plyometryczne 
– wyrabiają refleks i koordy-
nację. Przeskoki przez prze-
szkodę w różnych kierunkach 
przez 1 minutę w 3 seriach.

Ćwiczenie 1
Bieganie, wzmacnia wszyst-
kie mięśnie uda oraz po-
śladki, wyrabia kondycję. 
Rozgrzewka 5 minut wolnym 
truchtem, 1 minuta bieg 
wolny, 30 sek. bieg szybki, 
Po 6 treningach wyrównaj 
odcinki po 30 sek. Wykonaj 
5 serii.

Oczywiście należy sprawdzić, czy sprzęt narciarski jest w od-
powiednim stanie do jazdy.
Narciarstwo alpejskie jest dyscypliną trudną, ale dającą jedno-
cześnie wiele radości, wywołującą tak pozytywne emocje, jak 
i stres. Okazuje się, że powtarzanie pozytywnych wyobrażeń 
jest doskonałym treningiem psychicznym, który pomaga pa-
nować nad emocjami i eliminuje przesadny stres. Powiedzenie 
„w zdrowym ciele zdrowy duch” mające zastosowanie od 
2000 lat, można odwrócić. Wykorzystuj umysł, aby zmienić 
swoje ciało, w ten sposób bez dodatkowych specjalnych kosz-
tów skrócisz czas nauki i będzie ona zdecydowanie łatwiejsza.
Białe szaleństwo to ogromna frajda, ale prawdziwy narciarz po-
winien pozostawać w formie przez cały rok. •

Najprostszą sposobem treningu psychicznego jest wyobraź-
nia i sugestie. Podczas pokonywania przeszkód człowiek 
ma dwa wyjścia: walka lub ucieczka. Walka oznacza atak, agresję, 
aktywność. Wyzwalając taką reakcję, automatycznie przybie-
ramy prawidłową pozycję, pochylając się do przodu i prze-
nosząc ciężar ciała i oś obrotu  do przodu. Ułatwia to jazdę 
oraz wykonywanie skrętów. Ucieczka oznacza strach i bier-
ność. Samoistnie cofamy się, przenosząc oś obrotu do tyłu, 
co w oczywisty sposób utrudnia jazdę za równo na wprost, 
jak i skręcanie. Wykonaj kilka razy w zaciszu domowego poko-
ju pozycję narciarską, wyobrażając sobie, że jesteś w górach 
i jedziesz na nartach. Można zrobić to w pełnym ekwipunku lub 
bez, pamiętając jednak, że strój narciarski bardziej zadzia-
ła na wyobraźnię. To jak próba generalna przed występem. 
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Sylwetka banan
Satynowy garnitur to eleganc-

ka alternatywa dla wieczorowej 
sukienki. Malachitowa zieleń 
garnituru będzie oryginalną 

odmianą dla tradycyjnej 
czerni. Garnitur jest dobrym 

pomysłem dla szczupłej sylwet-
ki Banana, a kolor malachitowy 

doda kobiecości.

Sylwetka jabłko
Ten model spódnicy będzie świetny 

dla figury Jabłko. Kożuszkowa mini uwy-
datni długie nogi, a szelki i „klapka” 

odwrócą uwagę od zbyt szerokiej talii. 
Łatwo też można tu „ukryć” woreczek 

stomijny. Cekinowe buty wyłożone 
w środku kożuszkiem dopełnią stylizacji –

będzie w nich ciepło oraz szykownie!

1

3 4

hit sezonu 

Sylwetka gruszka
Beżowy garnitur idealnie zastępuje 
czarny, szary lub granatowy.
W połączeniu z żółtym golfem 
i żółtym beretem – bardzo modnym 
w tym sezonie – na pewno doda nam 
energii w szare poranki. Żeby nie by-
ło nudy, można pokusić się o zielone 
dodatki. Garnitur dobrze zrównoważy 
proporcje figury Gruszki.

Karmel / Kamel to kolor elegancki, ponadczasowy 
i kojarzący się z luksusem. Noszą go zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni niezależnie od wieku, karnacji i koloru włosów. 
Każdy może dopasować do siebie odpowiedni odcień tej 
barwy, aby odpowiednio podkreślał jego urodę.

2

Tekst, stylizacje i zdjęcia: 
Wiganna Papina

Sylwetka klepsydra 
Płaszcz w kolorze wiel-
błąda – kamelowy – jest 
miękki i ciepły, więc mamy 
ochotę się w niego wtulić. Ta-
ki płaszcz to wspaniała inwe-
stycja, gdyż ten klasyk nigdy 
się nie znudzi i zawsze będzie 
modny. Im więcej wełny 
i kaszmiru tym cieplej. Każ-
da sylwetka może pokusić się 
o ten fason. Dla Klepsydry z paskiem, 
dla Gruszki z poduszkami w ramionach, 
dla Banana bez paska, a dla Jabłka trze-
ba wybrać krótszy model bez paska.
Tu ten sam płaszcz w dwóch wersjach: 
casualowej (bordo) i eleganckiej / wie-
czorowej (czerwona sukienka). Do kar-
melu pasują wszystkie kolory! 
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Sztruksowa katana z futer-
kiem świetnie sprawdzi się 
z beżowym golfem i ton 
ciemniejszymi spodniami. 
Buty w kolorze skóry będą 
kolorystyczną kontynuacją 
spodni i optycznie wydłu-
żą nogi.

hit tej zimy 

1

2

3

Karmelowy sweter doda elegan-
cji każdym jeansom, gdyż świetnie 
pasuje do granatu. W tym odcie-
niu dobrze wyglądają bruneci o ciem-
nych oczach.

Kamelowy total look to modna propozycja w tym sezo-
nie. Poszczególne części garderoby różnią się odcieniem, 
ale wszystko pozostaje w harmonii.

Beżowy, męski płaszcz  
to po prostu klasyk. Moż-
na go nosić elegancko, na gar-
nitur, a kupując warto mierzyć 
go na marynarkę, zarówno je-
śli chodzi o długość, jak i sze-
rokość. Tu w wersji casualowej 
z granatowym szalem i czapką 
z daszkiem.
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Skarpeta – dość prozaiczna część garderoby – po-
wstała w celach termicznych, ochronnych i wresz-
cie higienicznych. Od wielu tysięcy lat towarzyszy 
człowiekowi, będąc nie tyko towarem pierwszej 
potrzeby, ale również produktem luksusowym, 
modowym i erotycznym

Historia skarpet – choć sięga wielu tysięcy lat – nie obfituje 
w bardzo rozległy materiał źródłowy.
Według ekspertów skarpetki, używane już od czasów prehi-
storycznych, pierwotnie były wykonywane z miękkiej skóry 
zwierzęcej i wiązane dookoła kostki. Stanowiły barierę miedzy 
ciałem a podłożem i miały spełniać zadanie termiczne. But wy-
ściełano suchą trawą. Obok znalezionej w 1991 roku w Alpach 
mumii „Człowieka z lodu” znajdowały się części jego garde-
roby, między innymi skórzane nogawice i buty z niedźwiedziej 
skóry sprzed około 5300 lat – właśnie ocieplone trawą. Chociaż 
nie potwierdzają tego świadectwa archeologiczne, niewyklu-
czone, że już w neolicie robiono wełniane skarpety za pomocą 
grubych igieł z kości.
Podczas wykopalisk archeologicznych natrafiano na ślady 
odzieży przypominającej skarpety. Rdza na gwoździu z rzym-
skiego sandała znalezionego w North Yorkshire, zawiera-
ła włókna, dowodzące, że chętnie noszono tego typu ubranie.
Podobne artefakty świadczące o częstym korzystaniu z do-
brodziejstw skarpetek odnaleziono w kilkunastu grobowcach 
legionistów, między Dishforth i Lemming w North Yorkshire 
– żołnierze korzystali z nich, aby przetrwać zmienne warunki at-
mosferyczne północnych prowincji cesarstwa rzymskiego, 
bardziej surowe od tych panujących na południu Europy. 
Początkowo Rzymianie owijali stopy paskami skór czy tkanin. 
Dopiero w II wieku n.e. pojawiły się udones, skarpety szyte, 
które naciągano na stopy. W miejscowości Southwark zna-
leziono naturalnej wielkości posąg mężczyzny w sandałach 
i skarpetkach. W hrabstwie Northhumberland archeolodzy 
odkryli tabliczkę z listem pisanym do żołnierza przez jego mat-
kę lub żonę: „ślę ci parę skarpetek, dwie pary sandałów i dwie 
pary majtek”. Fakt, że rzymskim legionistom marzły stopy i że 

do swoich wojskowych nabijanych ćwiekami sandałów nosi-
li grube skarpety, potwierdza też uchwyt brzytwy w kształcie 
nogi rzymskiego piechura w sandale i w wysokiej skarpetce, 
znajdujący się w muzeum w Newcastle. W rzymskim forcie 
Vindolanda, w pobliżu wału Hadriana w północnej Anglii od-
kryto ponad 150 dokumentów pisanych atramentem, a w nich 
informacje o zapotrzebowaniu żołnierzy na skarpetki.
Jak pokazują badania nad kulturą materialną, tradycja grec-
ka również nie oparła się zakładaniu do obuwia wydzierganych 
piloi, o których wspominał epik Hezjod już w VIII w p.n.e. Nie-
jednokrotnie wykonywano je ze sfilcowanej zwierzęcej sierści. 
Warto też zwrócić uwagę, że na greckich wazach widnieją 
wizerunki Amazonek ubranych w ściśle przylegające do nóg 
spodnie przypominające legginsy.
Szczególny rodzaj nogawic z podeszwą, które zakrywały stopę 
i część nogi, nosili Scytowie.
Prawdziwym objawieniem archeologicznym stało się odkrycie 
grobowca Tutenchamona zmarłego w 1323 r. p.n.e. Artefak-
ty odsłonięte podczas tej historycznej eksploracji ukazały 
światu również 81 par sandałów, 3 pary lnianych skarpetek, 
zszytych konopną nicią, zachwycających perfekcyjną formą 
i konstrukcją, idealnie dopasowaną do obuwia. Badacz An-
dre J. Valdmeijer wysunął tezę, że były one wykorzystywane 
podczas jazdy rydwanem.
Przez ponad sto lat skarpetka odnaleziona na starożytnym 
śmietnisku w Antinoupolis, pochodząca z czasów rzymskie-
go panowania w Egipcie, nie została gruntownie przebadana. 
Dokonano tego dopiero niedawno w British Museum dzię-
ki rozwojowi techniki. Na dziecięcej skarpetce odsłonięto nie-

DZIEJOWA MISJA 
SKARPETA!

Tekst: Magdalena Makarewicz
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widoczną wcześniej barwę 
i różnokolorowe paski. 
Wykazano, że zostały 
zrobione przy użyciu za-
ledwie trzech naturalnych 
barwików. Egipcjanie używali korzenia marzanny barwierskiej 
dla uzyskania czerwieni, urzetu barwierskiego, z którego po-
zyskiwano indygo, oraz rezedy żółtawej dla koloru żółtego. 
Mieszając te trzy kolory, otrzymywali wszystkie barwy, których 
potrzebowali. Starożytni wyprodukowali przędzę wełnianą 
w siedmiu kolorach. Do stworzenia prążkowanego wzoru sko-
rzystali ze wszystkich. Nad Nilem preferowano fason skarpet 
z oddzielonym dużym palcem, pozwalający na komfort nosze-
nia sandałów.
Najstarsze, zrobione na drutach, są skarpety koptyjskie z Egip-
tu. Przedtem wytwarzano je techniką naalbinding powszechnie 
używaną od czasów prehistorycznych, przypominającą szycie 
lub plecenie sieci rybackich, a wyroby nią wykonane były 
niejednokrotnie mylone z produktami wykonanymi na drutach.
Dla starożytnych Chińczyków stopy były niezwykle ważne. Od 
tysiącleci odzienie nóg świadczyło o pozycji społecznej. Istnia-
ły specjalne wytyczne dotyczące butów i skarpet. W czasach 
panującej w I w. p.n.e. dynastii Zhou pojawił się nakaz zdej-
mowania butów przed wejściem do pałacu władcy. Jednak 
gole stopy stanowiły tabu w czasie oficjalnych ceremonii. Ma-
teriałem, z którego robiono skarpetki, był jedwab, a najwięcej 
tych elementów garderoby znaleziono w grobowcu Xin Zhui, 
która zmarła w 168 roku p.n.e.
W Europie w V wieku n.e. skarpety, które symbolizowały 
czystość, nosili tylko duchowni. W średniowieczu krótkie 
skarpetki wyszły z mody. Zaczęto je stopniowo wydłużać, tak 
że w końcu zapanowała moda na długie, sięgające połowy 
uda nogawice, przywiązywane troczkami do kaftana. To one 
dały początek pończochom. Aby zapobiec ich opadaniu, uży-
wano nad albo pod kolanem wstążek, zwanych podwiązkami. 
Najstarszą podwiązkę znaleziono w grobowcu merowińskiej 
królowej Arnegundy w bazylice Saint-Denis w Paryżu. Na zmu-
mifikowanych szczątkach królowej odkryto, oprócz dobrze 
zachowanych szat, wełniane nogawice obwiązane skrzyżowany-
mi rzemieniami. Jedne z pierwszych szytych ręcznie pończoch 
wykonano najprawdopodobniej dla króla Anglii Henryka VIII.
Wraz z pojawieniem się w Europie przywiezione-
go przez arabskich handlowców dziewiarstwa zaczęto nosić 
dziergane rajstopy. Kobiety ukrywały je pod sukniami, na-
tomiast mężczyźni eksponowali. Rajtuzy okrywały męskie 
nogi od średniowiecza do XVII w. Na początku wykonywano je 
z wełny i noszono ściśle przylegające do nóg i stóp. W XV wie-
ku nastała moda na rajtuzy różnobarwne – każda nogawka by-
ła w innym kolorze. Od XVI wieku rajtuzy podzielono na dwie 
części – bryczesy, okrywające górną część nóg i sięgające po-
niżej kolana, oraz pończochy zakładane na stopy i zasłaniające 
dolną część nóg.
Przełomem w wytwarzaniu skarpet było wynalezienie maszy-
ny dziewiarskiej w roku 1589 przez Williama Lee. Jak podają 

legendy za odkryciem Lee 
kryła się wielka miłość. Maszy-
na miała ulżyć w pracy kobie-
cie, którą kochał, a która wciąż 
nie miała dla niego czasu. 

Maszyna sprawiła, że skarpety były dziane sześć razy szybciej 
niż ręcznie, ale pomimo to tradycja manualnej produkcji funk-
cjonowała jeszcze przez ok. 200 lat. Zaś królowa Elżbieta I nie 
chciała przyznać wynalazcy patentu z obawy o osoby zajmujące 
się ręcznym dzierganiem.
W XVIII wieku modne było noszenie skarpet przyozdobionych 
skomplikowanymi haftami. Można było w nich znaleźć specjalne 
wyściółki, których zadaniem było nadać łydce bardziej okrągły 
i muskularny kształt.
Czasy rewolucji francuskiej i bunt klasy pracującej wyelimino-
wały ze stroju jedwabne bryczesy i pończochy, ubierano się 
więc w spodnie zakrywające całe nogi. Polityka i historia przy-
czyniły się do popularyzacji spodni. Mężczyźni zaczęli je nosić 
powszechnie, w związku z czym spadło zapotrzebowanie 
na pończochy, które automatycznie skrócono, i tak powróco-
no do skarpetek.
Omawiając historię skarpet, nie sposób nie wspomnieć  
o onucach. Onuca był to prostokątny kawałek tkaniny, któ-
rym owijano stopę, używany masowo w dawnej Polsce. Pod 
koniec czasów saskich (1697-1763) onuce zostały wyparte 
przez skarpety i pończochy, jednak nadal ceniono je w wojsku, 
ze względu na prostotę prania, noszenia i lepsze utrzymanie 
ciepła. Za Augusta III Sasa najwięksi panowie stopę w bucie 
izolowali wiechciem słomy. Pod koniec panowania tego kró-
la onuce i wiechcie wśród szlachty wyszły z użycia, czego nie 
można powiedzieć o chłopach, którzy używali słomy aż do II woj-
ny światowej.
Gdy w XIX wieku pojawiła się taśma gumowa, damskie pończo-
chy zaczęto łączyć z gorsetem. Panowie używali mocowanych 
pod kolanem podwiązek do czasu, kiedy na początku XX wie-
ku pojawiły się skarpety ze ściągaczami.
Wiek XX przyniósł zmianę w długości damskich sukien – stop-
niowo zaczęto je skracać, odsłaniając łydkę, a później nawet 
kolana. Pończochy znów wróciły do łask, tym razem dla kobiet, 
nie dla mężczyzn.
Kolejna rewolucja w historii skarpet to rok 1938 i wprowa-
dzenie na rynek nylonu stworzonego przez firmę DuPont. 
Do tego czasu skarpety wytwarzane były z jedwabiu, bawełny 
i wełny. Wraz z wykorzystaniem nylonu, zapoczątkowano mie-
szanie dwóch lub więcej rodzajów przędzy w produkcji. Nylon 
ceniono za elastyczność i wytrzymałość. Stopniowa akcepta-
cja noszenia przez kobiety spodni zaczęła rozwijać rynek pro-
dukcji skarpet dla kobiet.
Czasy współczesne to nieograniczony wachlarz rodzajów skarpe-
tek. Do ich wytwarzania używa się zarówno włókien naturalnych: 
bawełny, lnu, bambusa oraz wełny czy jedwabiu. Do najbardziej 
popularnych włókien sztucznych należą poliamid, poliester, 
nylon i elastan. Produkuje się skarpety specjalistyczne – trek-
kingowe, sportowe i narciarskie. Ogromne zapotrzebowanie 
stanowią skarpety fashion będące nieograniczonym modowym 
szaleństwem. Tutaj wzory, kolory i rodzaje włókien pozostawiają 
nieograniczone pole wyobraźni zarówno dla projektantów, jak 
i użytkowników. •
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POLSKA

Byk – samiec łosia

Już dawno, dawno temu ludzie zorientowali się, że na bobrach 
można zrobić złoty interes. Z gęstego pięknego futra wytwarza-
no kołnierze płaszczy i wysokie czapki (tzw. kołpaki), w których 
chodzili senatorowie i dostojnicy kościelni. Takie nakrycia gło-
wy nie tylko skutecznie grzały, ale podobno zapewniały także 
niezwykłą pamięć. Bobrowym futrem obszywano szaty, w tym 
królewskie i książęce płaszcze oraz suknie. Za szczególnie cen-
ne uważano futro najciemniejsze, niemal czarne. 
Z bobrzej skóry robiono także wygodne, miękkie, dobrej 
jakości buty i trzewiki. Sadło (tłuszcz) z bobra używano w ów-
czesnej medycynie, ponieważ wspomagało zasklepianie się 
i gojenie ran (bohaterka powieści Henryka Sienkiewicza Krzy-
żacy Jagienka polowała na bobry z kuszy). Zwierzęta te (już 
po oskórowaniu) jadano, przygotowując z ich mięsa różne 
potrawy. W okresie postu szczególnie chętnie na nie polowa-
no, przede wszystkim dla ich ogona. Ponieważ bobrzy ogon 
ma charakterystyczne wgłębienia pokryte zrogowaciałym 
naskórkiem do złudzenia przypominającym rybie łuski, zakon-
nicy uznawali, że można go jeść, nie grzesząc przy tym, także 
w okresie ścisłego postu (zjadano wtedy też żółwie i wydry, 
uznając, że to zwierzęta wodne, więc, tak jak ryby, dozwolone 
do konsumpcji). 

CZY BOBRY PŁACZĄ?
Najbardziej jednak bóbr był ceniony za tzw. strój bobrowy, 
zwany też kastoreum. Jest to żółta wydzielina skórnych 
gruczołów przyodbytowych, mająca zapach piżma. Gru-
czoły, które ją wytwarzają, znajdują się u nasady ogona, 
blisko narządów płciowych. Kastoreum służy bobrom m.in. 
do oznaczania terytorium – samce umieszczają je na usypanych 
przez siebie kopczykach znajdujących się na ich terytorium. 
To przestroga dla obcych „uwaga, to miejsce jest już zajęte, 
ja tu rządzę!”.
Strój bobrowy wykorzystywano do wytwarzania pachnideł 
i perfum. Uważano go także za środek na całe spektrum 
dolegliwości (patrz ramka), w tym niemoc płciową. Nic więc 
dziwnego, że na bobry polowano bez opamiętania i litości. 

Powstały wówczas podania, 
powielane w opowieściach 
i na obrazach, jakoby bóbr 
sobie odgryzał jądra i rzucał 
myśliwym, aby samemu ujść 
z życiem, lub płakał rzew-
nymi łzami na widok swoich 

Tym uroczym wierszykiem Wandy Chotomskiej 
zaczynam opowieść o największym gryzoniu 
Polski (i Europy). A będzie to historia i straszna, 
i śmieszna zarazem…
BOBRZE OPOWIEŚCI
Bohatera zimowego numeru „Po Prostu Żyj” – bobra euro-
pejskiego (łac. Castor fiber) zna chyba każdy mieszkaniec 
naszego kraju. Pierwsze skojarzenia? Sympatyczny zwierzak 
z dużymi pomarańczowymi zębami, którymi ścina drzewa, by 
wybudować z nich tamy oraz swoje charakterystyczne domki, 
zmieniając okoliczny teren zgodnie z własnymi potrzebami. 
W Polsce mamy blisko 80 miejscowości, które swoją nazwą 
nawiązują do tego ziemnowodnego ssaka np. Bobrowniki, 
Bobry, Bobrówka.

JAK WYGLĄDA BÓBR?
Bóbr ma ciało o długości 75-100 cm i 22-30-centymetrowy 
ogon, waży zwykle 12-40 kg, ale zdarzają się też osobniki spo-
ro większe. W naturze dożywa do 30 lat. Jest zwierzęciem 
świetnie przystosowanym do życia w wodzie i nurkowania. Po-
dobnie jak foki może gospodarować natlenioną krwią w czasie 
przebywania pod wodą, co sprawia, że potrafi wytrzymać pod 
wodą nawet do 15 minut! 
Oczy, nos i uszy bobra znajdują się blisko siebie w jednej 
płaszczyźnie. Wystarczy więc, że bóbr wystawi czubek głowy 
znad wody i może obserwować otoczenie, sam pozostając 
dla niego prawie niewidocznym. W nurkowaniu pomagają 
mu: trzecia przezroczysta powieka chroniąca gałkę oczną, 
szczelne ciepłe futro, błony pławne na tylnych odnóżach 
oraz silny ogon, zwany też kielnią lub pluskiem. Ogon służy 
też jako podpora ciała na lądzie, np. podczas ścinania drzew, 
a także jako swoisty klakson, którym zaniepokojony bóbr 
uderza ostrzegawczo o wodę, alarmując o niebezpieczeństwie 
swoją rodzinę. 
W Polsce bobrów mamy dużo, niektórzy twierdzą nawet, że już 
za dużo, ponieważ wyrządzają zbyt wielkie szkody w leśnictwie 
i rolnictwie. Według różnych szacun-
ków żyje w naszym kraju 30, a nawet 
100 tysięcy osobników tego gatunku. 
Był jednak czas, że zostały prawie cał-
kowicie wybite, a wszystko przez ludzką 
chciwość i głupotę. A było to tak…

BOBRY NIE MÓWIĄ:
– DZIEŃ DOBRY!
BOBRY MÓWIĄ:
– DZIEŃ BOBRY!

A GDY WIECZOREM
NAD WODĄ STANĄ,

ZAMIAST:
– DOBRANOC!

MÓWIĄ: – BOBRANOC!

Bobrze opowieści
Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman
Zdjęcia: Joanna Troszczyńska-Reyman, Paweł Fabijanski

POLSKA

Ogon bobra – 
Rycina z książki L.H. Morgana (1868 rok)

110

BLOG PODRÓŻNICZY

PO PROSTU ŻYJ nr 4 (18) / 2019



POLSKA

Klępa – samica łosiaŁoszak – młody łoś

BLOG PODRÓŻNICZY

i wygodny. Zapewnia jego mieszkańcom przetrwanie 
zimy, będącej porą roku, kiedy zwierzęta pozostają 
aktywne. Szczególnie w styczniu, kiedy przypada u bob-

rów czas godów. 
Bobrza para jest sobie wierna przez całe życie. Po zało-

żeniu rodziny i zimowych zalotach wiosną rodzą się młode 
bobry, zwykle trzy. Przez dwa miesiące piją tłuste mleko matki. 
Szybko uczą się pływać i nurkować. Są aktywne także w dzień 
i bardzo lubią się bawić, np. zjeżdżać do wody na wyślizganym 
śniegu, błocie lub trawie.
Młode bobry (zwłaszcza pozostawione w żeremiu same) wyda-
ją dźwięki przypominające kwilenie niemowlęcia. Taki dźwięk, 
usłyszany w mglistą noc gdzieś na bagnach, niejednego wę-
drowca przyprawił o ciarki na plecach… Bo-
bry są bardzo rodzinne, okazują sobie 
dużo zainteresowania, razem budują 
i uszczelniają tamy oraz kanały, dba-
ją o swoje domy, ścinają drzewa, 
ale też dużo czasu poświęcają 
zabawie i higienie, pomagając so-
bie wzajemnie w czyszczeniu gę-
stego futra. Maluchami opiekują 
się wspólnie rodzice i starsze ro-
dzeństwo. Młode przebywają z ro-
dzicami (a później z rodzeństwem) 
przez trzy lata, dopiero potem wyru-
szają na poszukiwania partnera i nowe-
go miejsca do życia. 
Zima to dobra pora na obserwacje bobrów. Ich ciemne fu-
tro jest dobrze widoczne na śniegu. Podczas aktywności nie 
zasłaniają ich liście. Trzeba tylko pamiętać, że najłatwiej zoba-
czyć je przed zachodem słońca lub o świcie. 
Raczej blisko żeremi, ale mogą się też wybrać na spacer 
w poszukiwaniu jedzenia. Bobry trzymają się w pobliżu wody, 
wychodząc na brzeg najdalej na odległość 10-20 metrów. 
Wypatrujmy więc świeżo ściętych (jakby wystru-
ganych) drzew z charakterystycznymi ślada-
mi zębów. Zachowujmy się bardzo cicho, 
a może się nam poszczęści. I nie musimy 
wyruszać na Mazury czy Podlasie. Bo-
bry można spotkać także w miastach, 
np. w Warszawie, gdzie żyje ich już 
około 50. Lubią sobie pobobro-
wać w poszukiwaniu smacznych 
kąsków np. w Kanale Żerańskim lub 
w pobliżu Mostu Gdańskiego. •

prześladowców. Stąd powiedzenie 
„okupić się jak bóbr strojami”.
Prawną ochroną bobrów zajął się 
już w XI wieku król Bolesław Chrobry, 
regulując polowania i zakazując kłusow-
nictwa. Ustanowił zaszczytny (i bardzo do-
chodowy!) urząd bobrowego, który doglądał 
bobrzych rodzin, chroniąc je i w razie potrzeby dokarmiając. 
Niewiele to jednak dało. Bobry na skutek nielegalnych po-
lowań, ale też wycinki lasów i powszechnej melioracji rzek 
stopniowo znikały z naszego przyrodniczego krajobrazu. 
Zmusiło to władze do objęcia po pierwszej wojnie światowej 
bobra ścisłą ochroną. Niestety, po drugiej wojnie światowej zo-
stało w Polsce już zaledwie kilkadziesiąt rodzin w trudno dostęp-
nym terenie na Podlasiu. Na szczęście po zakończeniu drugiej 
wojny trend się odwrócił, w czym pomogła zakończona sukce-
sem reintrodukcja 26 bobrów z terenów Rosji.

WYGODNY I BEZPIECZNY DOM Z LODÓWKĄ
Bobry to szalenie pracowite zwierzęta. Dużo czasu zajmuje 
im ścinanie drzew, budowanie tam i żeremi, przekopywanie 
kanałów. Po co właściwie to robią?
Bobry ścinają drzewa, żeby się dostać do smacznych cienkich 
gałęzi. Nie jedzą drewna, a łyko, korę, gałązki i pędy. Wiosną 
i latem w ich menu figuruje ok. 200 gatunków różnych roślin. 
Najbardziej lubią miękkie drewno topoli i wierzby, ale nie 
pogardzą także burakami, kukurydzą czy jabłkami. Na zimę 
muszą zgromadzić w obszernych spiżarniach dużo gałęzi, 
którymi będą żywić się podczas zimy. Już pod koniec la-
ta ścinają więc swoimi wielkimi i silnymi siekaczami drzewa, 
z których po powaleniu odcinają gałęzie, dzielą na mniejsze 
kawałki i transportują do specjalnych komór w swoich dom-
kach (gdzie zimna woda zapewnia ich chłodzenie niczym 
w lodówce).
Tam, gdzie w terenie przy wodzie bóbr znajdzie wysokie skar-
py, zakłada dom w ziemi, kopiąc nory mieszkalne, korytarze 
i otwory wentylacyjne. Wejście do nory mieści się zawsze 
pod wodą. Jeśli zaś teren jest podmokły, a ciek ma niskie 
brzegi, zwierzęta budują żeremia. To kopce wysokie mniej 
więcej na dwa metry (choć bywają też wyższe) Do ich kon-
strukcji bobry wykorzystują błoto, muł, kamienie, żwir i ścięte 
gałęzie. W środku znajdują się: przedsionek, korytarz i wy-
godna komora mieszkalna wyścielona drewnianymi wiórkami, 
trawą oraz korą drzew. Od żeremia odchodzą liczne kanały, 
które umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się na żerowi-
ska i ułatwiają transport drewna. Bobrowy dom jest szczelny 

KERANIDES O LECZNICZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH BOBRA:
Pies rzeczny, czyli bóbr, to znane zwierzę. Jego jądra, tak zwane kastorion, są bardzo skutecznym środkiem. 
Roztarte i umieszczone w pochwie jako pessarium wywołują okres. Wypite wraz z woszczyzną z ucha mulicy są środkiem 
antykoncepcyjnym. Ugotowane z olejkiem koprowym i wtarte rozluźniają ścięgna i pomagają przy wyziębieniu. Wtarte 
po zmieszaniu z winem pomagają przy zatorach macicy. Rozpuszczone w olejku z ruty leczą chorych na kolki. Wypite leczą 
bardzo skutecznie chorych na żołądek, śledzionę, gorączkę letargiczną i spazmy wyginające ciało do tyłu. Nader pomocne 
w schorzeniach płuc i zatok jest wdychanie dymu z palonych jąder bobra. Jego skóra, noszona jako podeszwy butów, leczy 
podagrę, łajno zaś tamuje krwotoki kobiece. Okadzanie nim wypędza pasożyty układu pokarmowego”. 
Traktat z II w n.e O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni. Książkę przypomniała i wydała w 2013 roku Oficy-
na Wydawnicza Atut.

Ogon bobra – 
Rycina z książki L.H. Morgana (1868 rok)
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Osoby niepełnosprawne mogą podjechać samochodem pod 
samo wejście. Sztolnia Gertruda (a wraz z nią Muzeum Prze-
stróg) są w pełni dostępne dla zwiedzających, którzy poruszają 
się na wózkach, natomiast do sztolni Czarnej można zjechać 
podziemnym tramwajem. Sztolnia Ochrowa nie jest niestety 
dostępna, za to bez przeszkód można zwiedzić Średniowiecz-
ną Osadę Górniczą. 

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA
Jaskinia Niedźwiedzia to jedna z najpiękniejszych, największych 
i najgłębszych jaskiń w Polsce. Jest usytuowana w Masywie 
Śnieżnika w Sudetach, a jej korytarze są rozłożone horyzon-
talnie w trzech połączonych kominami poziomach. To odkryte 
dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku miejsce słynie 
z zachwycającej szaty naciekowej: stalaktytów, stalagmitów, 
kaskad, żyrandoli, draperii i innych form zadziwiających różno-
rodnością, kolorami i rozmiarem. Zawdzięczamy je panującym 
w jaskini warunkom: stałej temperaturze (około 6 stopni C 
– trzeba pamiętać o ciepłych ubraniach!), wilgotności powie-
trza bliskiej 100 proc. i słabemu ruchowi powietrza. 
Do zwiedzania udostępniona jest niezwykle atrakcyjna środko-
wa część jaskini. Na trasie turystycznej wyznaczono fragment 
pozwalający osobom poruszającym się na wózku zobaczyć 
jej najciekawszy odcinek. Inne udogodnienia: osoby niepeł-
nosprawne ruchowo mogą podjechać na parking znajdujący 
się bezpośrednio pod wejściem do jaskini, kupić bilet ulgowy 
i liczyć na pomoc obsługi przy organizacji zwiedzania. Osoby, 
których wózek jest szerszy niż 78 cm, mogą wypożyczyć węż-
szy na miejscu. 
Uwaga: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest Rezerwatem Przy-
rody i podlega ochronie, przez co obowiązują limity dzienne 
zwiedzających. Dlatego warto wcześniej zarezerwować miej-
sce. Dotyczy to zarówno grup, jak i zwiedzania indywidualnego. 

DOLNOŚLĄSCY KOWBOJE 
Western City to atrakcja dla dzieci i dorosłych – miejsce, w któ-
rym można zapomnieć, że jest XXI wiek. To nie tylko osadzony 
w westernowo-indiańskim klimacie park rozrywki z kowbojskim 
miasteczkiem z drewnianą zabudową wzorowaną na amery-
kańskim Dzikim Zachodzie (z saloonem, biurem szeryfa, skle-
pem kolonialnym i bankiem, który jest wciąż napadany), ale 

„Magiczny”, „Niesamowity”, „Nie ma takiego drugie-
go miejsca w Polsce” – Dolny Śląsk opisywany jest w samych 
superlatywach. To niewątpliwie jeden z najciekawszych 
regionów w Polsce, pełen zamków, wspaniałej przyrody, 
tajemniczych podziemi i mnóstwa atrakcji turystycznych 
dla ludzi w każdym wieku i o najróżniejszych zainteresowaniach. 
Co warto zobaczyć w pierwszej kolejności? Czy mogą to zrobić 
także turyści z niepełnosprawnością? Od czego zacząć?

PIASTOWSKA PERŁA 
Książ to perła Szlaku Zamków Piastowskich – majestatyczne 
zamczysko na skale, górujące nad morzem drzew Księżańskie-
go Parku Krajobrazowego. Jest najpiękniejszym i największym 
zamkiem na Dolnym Śląsku, a zarazem trzecim co do wielko-
ści w Polsce. 
Został zbudowany pod koniec XIII wieku przez księcia świd-
nicko-jaworskiego Bolka I Surowego, a potem wiele razy 
przechodził z rąk do rąk. Przez cztery stulecia był siedzibą 
możnego rodu Hochbergów, który władał nim do czasu, gdy 
w 1941 roku majątek został skonfiskowany przez hitlerowców. 
To właśnie tutaj mieszkała piękna księżna Daisy, nazywana An-
gielską Stokrotką, tu (oraz w Łańcucie) kręcono w latach siedem-
dziesiątych Trędowatą z Elżbietą Starostecką w roli tytułowej. 
Osoby poruszające się na wózkach mają dostęp do trzech 
czwartych obiektu. Mogą skorzystać z oznakowanych miejsc 
parkingowych na parkingu hotelowym (jest bliżej zamku niż 
dwa pozostałe) i z windy (by to zrobić, trzeba skontaktować 
się z obsługą), dzięki której bez przeszkód można zwiedzać 
pełne przepychu, oszałamiające sale na piętrach. Problem jest 
natomiast z podziemiami (prowadzi do nich mnóstwo scho-
dów, a windy nie ma) i z tarasami (trzeba pokonać dwa-trzy 
schody). Pobliska Palmiarnia (ul. Wrocławska 158) jest dostęp-
na bez przeszkód, a schody, które w niej są, da się ominąć. 

HERBATA Z ARSZENIKIEM U ALCHEMIKA 
Kopalnia Złota w Złotym Stoku to świetne miejsce dla rodzin 
z dziećmi, zlokalizowane w dawnej kopalni złota i arsenu. 
Można tu zwiedzić sztolnie, podziwiać podziemny dziesię-
ciometrowy wodospad, zjechać do podziemi pomarańczo-
wym tramwajem, popływać pod ziemią łódką i skorzystać 
z wielu innych atrakcji, na przykład spotkać się z Alchemikiem, 
wypić kawę lub herbatę z… arszenikiem (spokojnie: dawka jest 
nieszkodliwa) albo płukać złoto. Wielkim zainteresowaniem 
cieszy się także wyjątkowe Muzeum Przestróg i Apeli z auten-
tycznymi starymi tabliczkami w rodzaju „Rolniku, myj jaja przed 
skupem” czy „Walim na żądanie” (tabliczka z przystanku au-
tobusowego) oraz arcyciekawa replika średniowiecznej osady 
górniczej. 

150 tras turystycznych bez barier
Wybierając się na Dolny Śląsk, warto ściągnąć ze strony pro-
gres.media.pl najnowszą wersję mapy turystycznej „Dolny 
Śląsk bez barier – 150 tras dla osób niepełnosprawnych”. Opisane 
w niej trasy mają długość od 1 do 20 km, a dostępność każdej 
z nich została zweryfikowana. 

Magiczny Dolny Śląsk 
 Tekst: Beata Turska
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PRZYDATNE INFORMACJE

otoczona potężnymi drzewami iglastymi. Na miejscu moż-
na wypożyczyć wózek. Warto zarezerwować go z wyprzedze-
niem, ponieważ jest tylko jeden. 

RAFTING NA NYSIE 
Spływy pontonowe to jedna z największych atrakcji Sude-
tów – ekscytująca, a przy tym całkowicie bezpieczna. Tra-
sa spływu wiedzie przez pięć wyjątkowo malowniczych 
meandrów Nysy Kłodzkiej. Płynąc doliną, można podziwiać 
łąki, skały, las i mnóstwo zwierząt: czaple, perkozy, sarny, 
a czasem nawet muflony.
Osoby niepełnosprawne organizatorzy dowożą na samą 
przystań busem, dzięki czemu mogą wsiąść bezpośred-
nio na ponton. Na przenosce, czyli w miejscu, gdzie trzeba wy-
siąść z pontonu i przenieść go kawałek dalej, można liczyć 
na pomoc obsługi. Jeśli jest taka potrzeba, na miejsce może 
zostać dowieziony wózek. 

LABIRYNTY GÓR SOWICH 
Podziemne Miasto Osówka w Górach Sowich – 
gigantyczny labirynt podziemnych betonowych 
korytarzy, hal i umocnień – to jeden z najwięk-
szych kompleksów militarnych wybudowanych 
przez III Rzeszę w ramach projektu Riese. 
Do drążenia sztolni i budowy kompleksu zmusza-
no jeńców wojennych i więźniów obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen. Obiekt jest naprawdę 
ogromny (mógł pomieścić 20 tysięcy żołnierzy!) 
i wciąż kryje wiele tajemnic. Do dziś dyskutuje się 
nad jego przeznaczeniem. Według jednej z hipo-
tez to właśnie tu miała być tajna kwatera Hitlera. 
Osoby na wózkach mogą zwiedzić centralną 
część podziemi po wcześniejszej rezerwacji. Nie 
zawsze jest to komfortowe: w podziemiach są 
nierówności i kamienie. Istnieje także możliwość 
podjechania samochodem w okolice wej-
ścia do podziemi. •

także pensjonat Palomino, pastwiska dla bydła i około czter-
dziestu koni znanej z Dzikiego Zachodu rasy American Quarter 
Horse.
Wśród atrakcji jest wszystko to, czego możemy się spodziewać 
po Dzikim Zachodzie: widowiskowe strzelaniny, pojedyn-
ki i inne sceny z życia kowbojów oraz Indian, obsługa w strojach 
z epoki. Można tu strzelać z indiańskiego łuku, rzucać nożem 
do celu, odbyć przejażdżkę kolejką, rzucać lassem, strzelać 
z wiatrówki, płukać złoto, oglądać pokazy tańca indiańskiego, 
pływać po stawie indiańskimi canoe i odwiedzić minizoo. 
Western City jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Par-
king znajduje się około 30 metrów od kasy biletowej, a do mia-
steczka prowadzi podjazd, dzięki czemu bez problemu da się 
tam wjechać wózkiem. Możliwy jest także przejazd środkiem 
miasteczka (wszelkie pokazy odbywają się na centralnym 
placu). Na wózku można dojechać także do stajni, zagrody 
kur, kaczek i gołębi oraz miejsc, z których można obejrzeć pa-
stwiska z końmi i bydłem. Nie ma także problemu z wjazdem 
do restauracji Saloon. Atrakcje dostępne dla osób na wózkach 
to m.in. rzut podkową, strzelanie z łuku, paintball, rzut włócznią 
i lassem.

AZALIE I MAMUTOWCE 
Wojsławickie Arboretum to dostępny od kwietnia do paździer-
nika ogromny ogród dendrologiczny, który jest filią Ogro-
du Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Można tam 
oglądać obłędnie kwitnące różaneczniki, azalie i liliowce, a tak-
że liczne unikaty i osobliwości, takie jak drzewa pomnikowe, 
mamutowiec olbrzymi albo cedr turecki. 
Nie wszystkie trasy są dostępne dla osób na wózkach ze 
względu na schody i ukształtowanie terenu, jednak część 
można zwiedzić bez problemu. Dostępny jest między inny-
mi skansen wsi dolnośląskiej i centralna dolina różaneczników, 

Zamek Książ
Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1
tel. 74 664 38 34, 
mail: info@ksiaz.walbrzych.pl
www.ksiaz.walbrzych.pl

Kopalnia Złota 
Złoty Stok, ul. Złota 7 
tel. 74 817 55 08
mail: biuro@kopalniazlota.pl
www.kopalniazlota.pl

Jaskinia Niedźwiedzia
Kletno 18
tel. 74 814 08 40
mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl
www. jaskinianiedziwedzia.pl

Spływy pontonowe Przełomem Bardzkim 
Bardo, ul. Noworudzka 4/6
tel. 725 300 303, 606 98 78 24 
mail: kontakt@ski-raft.pl
www.ski-raft.pl

Western City
Ścięgny 200
tel. 75 761 95 60, 601 91 18 17
mail: karpacz@western.com.pl
www.western.com.pl

Podziemne Miasto Osówka
Sierpnica koło Głuszycy, ul. Świerkowa 29 d
tel. 74 845 62 20
mail: biuro@osowka.pl
www.osowka.pl

Arboretum w Wojsławicach
Wojsławice 2 (niedaleko Niemczy)
tel. 71 322 59 57
mail: aw@uwr.edu.pl
arboretumwojslawice.pl

A może na narty?
Dolny Śląsk to także możliwość uprawiania narciarstwa. Miejsco-
wości, w których osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać 
ten sport, to m.in.: 
Karpacz. Szkoła narciarska Active Therapy (www.activetherapy.
eu) prowadzi kursy narciarskie dla osób niewidomych, niedowi-
dzących, niesłyszących, osób po amputacjach, uszkodzeniach 
rdzenia kręgowego, MPD, osób ze spektrum autyzmu i zespołem 
Downa.
Lądek Zdrój. Fundacja Dobra Wioska (www.dobrawioska.pl) 
prowadzi turnusy narciarskie jedno- lub dwutygodniowe dla dzie-
ci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, także ruchowymi.

Na nartach ze stomią  
prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz  
Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii 
Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im.  
H. Święcickiego UM w Poznaniu:  
Narciarstwo, podobnie jak większość innych aktywności, nie jest 
w w żaden sposób zabronione czy niewskazane dla stomików. Mogą 
oni spędzać na stoku czas tak samo jak wszyscy inni, a o tym, czy po-
winni się tam wybrać, decyduje jedynie ich chęć, umiejętności i ogólny 
stan zdrowia.   Czy warto to zrobić? Zdecydowanie tak, bo jeżdżenie na 
nartach to bardzo dobry sport dla stomików: nie zwiększa w znaczący 
sposób ciśnienia w obrębie jamy brzusznej, a więc nie powoduje wy-
pychania stomii na zewnątrz.    Przed rozpoczęciem szusowania trzeba 
zadbać o sprawy techniczne, a więc wyjść z opróżnionym, a najlepiej 
wymienionym i na nowo przyklejonym workiem stomijnym i zabrać ze 
sobą drugi – na zapas. Jeśli sprzęt jest dwuczęściowy, dla własnego 
komfortu warto sprawdzić, czy wszystko działa jak należy.   Jeśli chodzi 
o odzież, najlepiej oprzeć się na własnych doświadczeniach i w razie 
potrzeby założyć pas lub bardziej obcisłą pierwszą warstwę. I jeszcze 
jedna ważna, związana z ubraniem sprawa: podczas uprawiania 
sportów zimowych trzeba brać pod uwagę nie tylko własny komfort 
termiczny, ale też fakt, że worek stomijny nie powinien być narażony na 
zbyt duże przechłodzenie, bo to może sprawić, że stanie się sztywniej-
szy i będzie gorzej funkcjonował.   W dzień poprzedzający aktywność 
warto także zmodyfikować dietę, by uniknąć zbyt dużego wydzielania 
do worka stomijnego. Bezpośrednio przed uprawianiem sportu można 
ograniczyć picie i spożycie potraw, które to wydzielanie wzmagają. 

foto: freep
ik.com
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STYCZEŃ
Znak zodiaku urodzonych w styczniu to Koziorożec (do 
20 stycznia) lub Wodnik

Znak zodiaku urodzonych w lutym to Wodnik 
(do 18 lutego) lub Ryby.

LUTY

Znak zodiaku urodzonych w grudniu to Strzelec (do 

21 grudnia) lub Koziorożec.

GRUDZIEN 1 śr

Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju
6 p

n Trzech Króli

9 czw Dzień Ligi Ochrony Przyrody
21

w
t Dzień Babci

22

śr

Dzień Dziadka

24

pt Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu26
nd

Światowy Dzień Transplantacji
27

p
n Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego

1

nd Światowy Dzień Walki z AIDS

2

p
n Światowy Dzień Walki z Uciskiem

3

w
t Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

4

śr Barbórka

5

czw Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6

pt Dzień św. Mikołaja

10

w
t Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

18

śr Międzynarodowy Dzień Emigrantów

22

nd Początek astronomicznej zimy - najkrótszy 

dzień roku

24

w
t Wigilia Bożego Narodzenia

25

śr Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26

czw Boże Narodzenie (drugi dzień)

28

sb Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31
w

t Sylwester

2

nd Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

3

p
n Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

11

w
t Światowy Dzień Chorych

14

pt Dzień Zakochanych (Walentynki)

15

sb Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej

20

czw Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, 
Tłusty czwartek

21

pt Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22

sb Ostatnia sobota karnawału

23

nd Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

25

w
t Ostatki

26

śr Popielec

NIEDZIELE 
HANDLOWE: 

15, 22, 29 grudnia 
26 stycznia
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WALENTYNKI

Miłość wszędzie, serca wszędzie.
Co to będzie, co to będzie?
Klasyk dobre dał pytanie,
kto odpowie dzisiaj  na nie?

Walentynki kochać każą.
Wszyscy muszą zakochani
romantycznie wieczór spędzić,
obsypywać się kwiatami.

A co jeśli jeden kocha
i nie mówi o tym właśnie,
kiedy inni jednogłośnie
o miłości piszą baśnie?

Kochać trzeba nie przy święcie,
gdy wymaga tego chwila,
Miłość – najważniejsza wartość,
niechaj każdy dzień umila.

MAGICZNE CHWILESą w mojej pamięci,bo były nawet wtedy,gdy miało ich nie być.Ktoś coś odpuszczał,a ktoś przemilczał!Zrobił porządki, zakupy,nakrył stół, gwiazdy wypatrywał,o sens nie pytał,bo żył tradycją.Spojrzał w oczy z uśmiechem,kolędy odśpiewał i czekałna Bożą Dziecinę,która radość ma przynieśći miłość, i szczęście,i nadzieję, że lepiej będzie.To były chwile magiczne!Dobrze, że mam ich tyle.I nadal o nie dbam.Święta? – pytasz,to wyjątkowy czas!Zatrzymaj się na chwilę.Nie na jedną, a na dwie.Może coś się zmieni.Może wiara, nadzieja, miłośćna dłużej pozostaną.Święta to magiczny czas.Takich przeżyć życzę.

DZIEŃ BABCI

Nie ma takiej drugiej przecie

Na caluśkim bożym świecie:

Zawsze dobra, czuła, miła

Nieba by mi uchyliła.

 
Kiedy mama się zezłości

U niej zawsze uśmiech gości

I słodyczy nie żałuje,

Mimo, że zdrowia pilnuje.

 
Babcia zawsze jest radością.

Czas z nią czystą przyjemnością.

Bajek, zabaw zna bez liku –

Czary-mary, fiku-miku.

 
Dzień Jej pięknie więc świętujmy,

Nie dziś tylko, lecz na co dzień.

Bo bez babci smutne  życie,

Dajmy jej miłości ogień.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃNIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie są inni, są normalni,
Choć im życie coś zabrało.Mają trudniej, muszą bardziej,A pomocy wciąż za mało.
 
Nie chcą smutku czy litości.Siły, wiary mają dużo.
Zrozumienia potrzebują –
Niby nic, a  jednak dużo.
 
Choć w dwudziestym pierwszym wiekuŻyć nam dzisiaj tu wypadło,Wciąż zbyt mało o nich wiemy,Byle nam się „to” nie stało. 

Może byśmy spróbowali
Serca na nich swe otworzyć?Tym byśmy najwięcej dali
I pomogli lepiej pożyć.

AFIRMACJA ŻYCIA
Nie zatracaj miłości.
Kochaj siebie za istnienie.
Kochaj ludzi za obecność.
Kochaj życie za czas!

Nie zatracaj wdzięczności.
Dziękuj za wschody słońca.
Dziękuj za dobre chwile.
Dziękuj za miłe gesty.

Nie zatracaj nadziei.
Ufaj, że będzie lepiej.
Ufaj, że złe przeminie.
Ufaj, że będziesz szczęśliwy.

Nie zatracaj wiary.
Wierz w swoje siły.
Wierz w dobro.
Wierz w miłość.

23.02 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Wiersze: Monika Mularska-Kucharek

Wiersze: Karolina Nowakowska 

MIŁE WSPOMNIENIA... 

Nie sposób zapomnieć

tej radości w oczach

i spontanicznego uśmiechu.

Nie sposób nie wspominać,

tych gestów życzliwych,

i barwnych opowieści.

Nie sposób nie być wdzięczną

za wspólnie spędzony czas

i twoją szczególną miłość.

Nie sposób przemilczeć,

że byłeś Dziadkiem z Bajki,

takim prawdziwym i obecnym.

Słowa wdzięczności wysyłam w dal.

I odrobinę żalu, tęsknoty, smutku.

Nie sposób inaczej MÓJ DZIADKU!
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Osoby starsze najczęściej stają się ofiarami różnej maści naciągaczy. Często samotne, niedosłyszące, nieporadnie funkcjonujące 
w czasach zdominowanych przez internet i telefony komórkowe, mają duży kłopot w odróżnieniu uczciwych sprzedawców od 
naciągaczy, którzy chcą ich pozbawić dużej części emerytury lub oszczędności.
Firmy stosujące tzw. drapieżny marketing namawiają często schorowanych ludzi do zakupu pseudomedycznych urządzeń czy 
produktów. Zdarza się też, że osoby starsze podpisują w dobrej wierze umowy z dostawcami prądu, gazu, łącz telekomunika-
cyjnych czy usług telemedycznych, których wcale nie potrzebują. Dzieje się tak, bo sądzą, że podpisują  przedłużenie umowy 
z firmą, z której korzystali do tej pory (nieuczciwe firmy mają często nazwy i loga łudząco podobne do dużych firm państwowych). 
Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają przychodzić rachunki. Osoby starsze nie wiedzą wówczas, co robić, do kogo się 
zwrócić i często nie robią nic. To najgorsze wyjście.  Przy jakichkolwiek wątpliwościach warto się zwrócić (telefonicznie lub oso-
biście) do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumenta (kontakt można uzyskać Urzędzie Gminy, Dzielnicy lub 
Powiatu w zależności od miejsca zamieszkania), który doradzi, co w takiej sytuacji zrobić i jak wycofać się z niechcianej umowy. 
Można też zadzwonić na Infolinię Konsumencką 801 440 220 lub (22) 290 89 16 lub do Rzecznika Finansowego (22) 333 73 28, 
który doradza np. w sprawach kredytów i innych umów bankowych, a także ubezpieczeń na życie. 
Jeżeli dojdzie już do sytuacji, w której osoba poszkodowana przez nieuczciwe firmy otrzymała z sądu nakaz zapłaty sądowej, 
może wtedy zwrócić się ona o bezpłatną pomoc do Stowarzyszenia Aquila. Kontakt telefoniczny: (71) 74 000 22 w godz. 8.00-
14.00  lub mailowy: kontakt@prawo-konsumenckie.pl. Stowarzyszenie działa w ramach projektu bezpłatnej pomocy procesowej 
na etapie sądowym i pomaga osobom z całego kraju. Działanie fundacji finansuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Problemy konsumentów, zwłaszcza osób starszych, zauważa także Rzecznik Praw Obywatelskich. Jesienią (w dniu 17 września 2019 
roku) przy Rzeczniku Praw Obywatelskich została powołana specjalna Komisja Ekspertów ds. Konsumentów (zwana także: „Forum 
Konsumenckim”). Jego honorową współprzewodniczącą została  prof. Ewy Łętowska.
Jednym z głównych zadań powstałego Forum Konsumenckiego jest zwrócenie większej uwagi na dotychczasowe orzeczenia Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw konsumentów (po to, by móc je przywoływać w polskich 
sądach).
Nie mniej ważnym zadaniem jest znacznie większa współpraca z UOKiK, Rzecznikiem Finansowym oraz przede wszystkim z po-
wiatowymi oraz miejskimi rzecznikami konsumentów. Komisja chce też duży nacisk położyć na działania edukacyjne. Rzecznik 
Praw Obywatelskich będzie obserwować, w jaki sposób ustawy dotyczące konsumentów są egzekwowane, i w razie potrzeby 
reagować na wszelkie nieprawidłowości. 
Komisja powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich składa się z blisko 30 osób: prawników, naukowców, przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych (w tym także wspierających osoby starsze), miejskich rzeczników konsumentów. Wszyscy oni zadeklarowa-
li chęć współpracy na rzecz większej ochrony konsumentów, a więc nas wszystkich. 

Osoby, które nie wiedzą, czy ze swoją sprawą powinny się zwrócić do Rzecznika Finansowego, czy miejskiego rzecznika kon-
sumentów, czy może na policję lub Rzecznika Praw Pacjentów mogą się poradzić, dzwoniąc na bezpłatną Infolinię Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich 800 676 676.
Pracownicy Infolinii udzielają informacji o przysługujących obywatelom prawach oraz wskazują możliwe sposoby postępowania.
INFOLINIA JEST CZYNNA:
w poniedziałek w godz.10.00-18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00
Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych. 

FORUM 
KONSUMENCKIE 
PRZY RZECZNIKU 
PRAW OBYWATELSKICH 
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Richard Gere… Czy jest na świecie 
kobieta, która nie kojarzy te-
go mężczyzny?
Uzdolniony, pracowity i (niezwykle!) 
przystojny amerykański aktor i pro-
ducent w swojej długiej karierze 
grał już wyrachowanych adwoka-
tów, biznesmenów, snajpera IRA, 
bezdomnego oraz dziesiątki innych 
postaci. Przyznam, że najbardziej 
lubię go oglądać w roman-
tycznym filmie Zatańcz ze mną 
oraz w niesamowitej Przepowiedni. 
Myślę jednak, że każda wielbiciel-
ka jego talentów ma swój ulubiony 
film z jego udziałem. Nie tylko kre-
acje filmowe i produkcje wzbudzają 
zainteresowanie szerokiej publicz-
ności Richardem Gere’em, ale także 
jego życie. Zarówno to uczuciowe 
(kilkanaście głośnych związków, 
głownie z aktorkami, w tym trzy 
śluby), jak i to związane z je-
go rozwojem duchowym: filozofią 
zen, fascynacją Tybetem i przyjaźnią 
z Tenzinem Gjaco – XIV Dalajlamą.
W listopadzie aktor przyjechał 
do Polski. Podczas 27. edycji Festi-
walu Filmowego Energa Cameri-
mage w Toruniu odebrał Specjalną 
Nagrodę dla Aktora. 

„Jestem wdzięczny za tę nagrodę 
i za to, że mogę ją dzielić z wami. 
To szczęście, które mnie spotyka, 
jest częścią naszego wspólne-
go szczęścia” – mówił wzruszony 
aktor 17 listopada w Toruniu.
Richard Gere jest znany 
także ze swojej wrażliwości  
i zaangażowania w sprawy 
społeczne. Aktor aktywnie włą-
cza się w różne kampanie, związane 
na przykład z ochroną środowi-
ska czy ochroną praw człowieka. 
Jeżdżąc po świecie, zbiera pienią-
dze dla osób bezdomnych, bied-
nych, chorych, pokrzywdzonych. 
Działa w Survival International – or-
ganizacji chroniącej prawa mniej-
szości, szczepów i rdzennych 
plemion na całym świecie. Jest 
jednym z założycieli Tibet House 
US – fundacji zajmującej się ochro-
ną i propagowaniem tybetańskie-
go dziedzictwa i kultury. Założył też 
Gere Foundation, która przyznaje 
granty organizacjom zajmującym 
się walką o prawa Tybetańczy-
ków oraz ich kulturą, szeroko poję-
tymi prawami człowieka oraz walką 
z HIV/AIDS.

Tekst: Joanna Troszczyńska-Reyman / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zdjęcia: Marcin Kluczek
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację STOMAlife z siedzibą przy ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa (dalej Fundacja) mo-
ich danych osobowych podanych powyżej w celu wysyłania korespondencji (m.in. materiałów edukacyjnych, kwestionariuszy i innych informacji o dzia-
łaniach podejmowanych przez Fundację) i świadczenia usług, w tym w celach marketingowych, edukacyjnych, szkoleniowych, statystycznych i infor-
macyjnych. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Fundacją, bądź z nią 
stowarzyszonym. Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana przez Fundację, że na zasadach przewidzianych przepisami  o ochro-
nie danych osobowych mam prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Swoje zaangażowanie w walkę o pra-
wa Tybetu i wsparcie dla Dalajlamy 
wyrażał również poprzez angażowa-
nie się w projekty, reklamy, bojkot 
igrzysk olimpijskich w Pekinie, 
mediację. 
Dlatego na zaproszenie Adama Bod-
nara, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
spotkał się w Warszawie z przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych. 
Spotkanie nosiło tytuł Współczesne 
wyzwania dla ochrony praw człowie-
ka i wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
osób – przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych z całego kraju, 
dziennikarzy i pracowników Biura 
Rzecznika Praw Obywatel-
skich oraz Helsińskiej Funda-
cji Praw Człowieka.
„Hello!” – przywitał się ze wszyst-
kimi aktor, obdarzając audytorium 
ciepłym, otwartym uśmiechem. Te-
go uśmiechu i śmiechu było podczas 
spotkania dużo. Richard Gere jest 
bezpośrednim, miłym i skromnym 
człowiekiem z dużym dystansem 
do siebie. „Patrzę po sali i widzę, 
że jestem tu najstarszy – powiedział 
w pewnym momencie – zastana-
wiam się kiedy to się stało?”
Większość spotkania upłynęła jed-
nak w poważnym nastroju, bo i tema-
ty, które omawiano, były niełatwe. 
Zagrożenia dla demokracji zarów-
no w Stanach Zjednoczonych, jak 
i w Polsce, degradacja środowi-
ska naturalnego, polityka Chin  
wobec Tybetu i rosną-
ca obojętność świata wobec dra-
matu Tybetańczyków, przejmowanie 
przez wielkie korporacje ogromnych 
obszarów w ubogich państwach, 
bieda, dramat bezdomnych, którzy 
stają się w swoim społeczeństwie 
„niewidzialni”. W pewnym momen-
cie sala, przytłoczona skalą pro-

blemów i ludzkimi dramatami, aż 
wstrzymała oddech. Całkowita ci-
sza była także ważnym elementem 
tego spotkania. 
„Na tej sali jest tak cicho. Ale to do-
brze, to znaczy, że słuchacie, a to jest 
podstawa do tworzenia czegoś 
nowego. Zmiana zaczyna się tam, 
gdzie spotykają się ludzie, gdzie 
czują sercem i szukają tego, co jest 
dla nich wspólne” – mówił Richard 
Gere. 
Mówił także o swojej blisko pięć-
dziesięcioletniej pracy w przemyśle 
filmowym i zaangażowaniu spo-
łecznym. „Jestem aktorem, który  
odniósł sukces. I mogę dzięki te-
mu zmieniać świat. Spotykam się 
z premierami i prezydentami, 
a oni mnie słuchają. Ludzie na ulicy 
mnie rozpoznają i uśmiechają się 
do mnie, często traktują mnie jak 
bliską osobę. Możemy się komuni- 
kować ponad podziała-
mi i stereotypami. Tworzyć bra-
terstwo i siostrzeństwo. Żyjemy 
wszyscy na jednej planecie, 
która jest przecież taka mała we 
wszechświecie” – mówił.
Zachęcał, aby każdy starał się być 
aktywny tak, jak umie. „Trzeba za-
cząć od podjęcia decyzji, czy chce 
się zmieniać świat. Czy chcemy mieć 
wpływ na planetę, na przyszłość na-
szych dzieci? Demokracja to nie tyl-
ko wybory. Ona działa tylko wtedy, 
kiedy ludzie są aktywni, zabierają 
głos, poświęcają się, podejmują 
działania”. 
90 minut rozmowy minęło bar-
dzo szybko. Na pamiątkę spotka-
nia Rzecznik Praw Obywatelskich 
wraz ze współpracownikami wrę-
czył aktorowi polski plakat z 1984 
roku do filmu Cotton Club w reży-
serii Francisa Forda Coppoli, w któ-
rym Richard Gere grał główną rolę.•
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Tekst: Agata Passent

FELIETON

Mentor i mentoring. Kołcz i kołczing. Określenia te po-
wodują, że od razu warczy we mnie złośliwa bestia. Moim 
podstawowym narzędziem jest język, zaś polski jest bogaty, 
dlaczego korci nas to, co brzmi „z amerykańska”, i nie możemy 
powiedzieć po polsku: nauczyciel, przewodnik, autorytet, 
trener. Do kaduka, ale się porobiło, co? Przydałby się może 
nam, dorosłym, coaching językowy. Otwórz się na więcej 
słów, poćwicz synonimy i antonimy, dzięki technice skupienia, 
mocia pani, naucz się kilku staropolskich zwrotów. Czy mo-
da na określenia „mentor” i „coach” nie robi furory dlatego, że 
zawód nauczyciela, wychowawcy przedszkolnego został w Pol-
sce przez ostatnie co najmniej trzy dekady pozbawiony, hmm, 
autorytetu i zaufania? Belfer czy belfrzyca. Kogo nie podpy-
tam, to raczej mamy fatalne wspomnienia ze szkół. Nauczy-
ciele, którzy nam pomogli uwierzyć w to, że wiedza, czytanie 
i poznawanie są większymi dawkami adrenaliny niż kokaina al-
bo dopalacze – tacy nauczyciele stanowią mniejszość. Fatalne 
pensje nauczycieli na tle innych zawodów chyba pogłębiły 
jeszcze bardziej ich frustrację, a do tego doszła niespotyka-
na w moim dzieciństwie asertywność, a wręcz roszczeniowość 
rodziców, którzy często hejtują nauczycieli bardziej niż ucznio-
wie, zaś broniąc swych pociech, idą w zaparte. „To niemożli-
we, że moja córka wagaruje, to niemożliwe, że mój syn miał 
marihuanę w plecaku, a jeśli pies ją wywąchał, to pewnie pies 
ją tam do tego plecaka sam dowlókł, a poza tym, co to za bol-
szewia robić biednym dzieciom rewizje”. Dawni nauczyciele 
wzbudzali bojaźń w uczniach, a teraz bywa, że to dzieci znęcają 
się nad nauczycielami. 
U mnie bywało różnie z nauczycielkami. „Trauma” to szalenie 
mocne określenie, bardzo nadużywane. Niedawno słyszałam, 
jak pewien dziennikarz skarżył się, że „ma traumę”, bo kiedyś 
nie zaproszono go na galę, podczas której nagle okazało się, 
że wygrał jakąś nagrodę. Odebrała ją w jego imieniu koleżan-
ka redakcyjna, której od tej pory nie cierpi. Więc nie, pani od 
biologii nie zaserwowała mi traumy na całe życie, ale faktem 
jest, że nigdy nie udało mi się zapomnieć tej koszmarnej na-
uczycielki, która niszczyła nasze psychiki, znęcając się nad na-
mi podczas lekcji. Miała kilka ulubionych ofiar, w tym mnie. Jej 
„pomysł” na zachęcenie dziesięciolatków do nauki o amebach, 
tasiemcach, ssakach i fascynujących organizmach zasiedlają-

cych planetę, o ewolucji, o rozmnażaniu, o cudzie natury pole-
gał na tym, że dyktowała nam definicje prosto z podręcznika. 
Mieliśmy je zapisywać w zeszycie, wkuć na pamięć, a następnie 
na środek klasy wołała kogoś, np. mnie, i kazała z pamięci re-
cytować formułki. Jak się zacukałam albo ze stresu w głowie 
pulsowała mi krew, nogi drżały, a spocone dłonie wycierałam 
w fartuch szkolny, zaś zamiast odpowiedzi wychodziły z moje-
go gardła jedynie „yyyy, eeeee, mięczaki i skorupiaki należą 
do bezkręgowców, yyyy, eee”, to przerywała, krzycząc: „Do-
oooość, Passent, ty baranie, ty leniu, wystaw lewą dłoń przed 
siebie”. Dłoń wyciągałam, oczy zamykałam, klasa wstrzymy-
wała oddechy a pani od biologii waliła mnie długą drewnianą 
linijką, przecinając grube od stresu i lęku klasowe powietrze, 
wzniecając kurz, który podnosił się z piór wypchanych pta-
ków dekoracyjnie stojących na szafach. Gdy sadyzm tej nauczy-
cielki się wzmagał, kazała dłoń przekręcić wierzchem do góry, 
bo wiadomo, że bicie po wnętrzu dłoni boli mniej i szybciej 
przechodzi. To były późne lata 80., szkoła na „inteligenckim” 
Żoliborzu. Tak, czasami skarżyliśmy się rodzicom, ale rodzice 
wtedy chyba dużo mniej interesowali się szkołą. Do tego wiele 
nauczycielek miało legitymacje partyjne i część rodziców nie 
garnęła się specjalnie do rozmów ze szkołą… Moja matka chy-
ba raz w życiu była w mojej szkole – na ceremonii zakończenia. 
Życie zawsze daje nam coś dobrego w zamian. Bonus na otarcie 
łez. Życie dało mi wspaniałych trenerów tenisowych, którzy 
po lekcjach pozwalali zapomnieć o szkole i umacniali we mnie 
wiarę, że mam talent, że potrafię wygrywać. W liceum trafiłam 
na znakomitą, choć wymagającą, nauczycielkę niemieckiego, 
która tak zainteresowała mnie językiem Johanna Wolfgan-
ga Goethego, że potem poszłam studiować germanistykę. 
A w liceum nasz pan od polskiego, Stanisław Falkowski, był 
nauczycielem genialnym. Literaturoznawca, intelektualista, 
erudyta. Zawsze myślał krytycznie, a nie klepał formuł. Ory-
ginał z długą siwą brodą, w wyciągniętych czarnych swetrach 
do kolan, „zachodnich” sztruksach, inspirował do myślenia sa-
modzielnego, pytając np.: „co to jest styl? Jaki wy macie styl? 
Jaki styl wam się podoba?”. Uczył nas o surrealistach i kazał 
nam na lekcje przyjść z jakimś surrealistycznym gadżetem, 
podsuwał dodatkowe lektury, a te obowiązkowe potrafił usta-
wić w nowoczesnym kontekście. •

Mentor czy nauczyciel?
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA
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